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V roce 2018 bude společnost FVS investovat především do vodovodů a kanalizací ve Frýdlantě a v Novém Městě pod Smrkem. 
Podrobnosti se dočtete na straně 2. 

CENA VODY 2018
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 15. prosince 2017 v Hejnicích cenu vody 
na rok 2018. 
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Pro koncového zákazníka dochází v roce 2018 k nárůstu ceny 
vodného o 1,5 %, tedy o 0,67 Kč/m3 včetně DPH. U stočné-
ho dochází k růstu o 2,9 %, tedy o 1,65 Kč/m3 včetně DPH. 
Zákazníci, kteří platí vodné i stočné, tak v roce 2018 zaplatí 
o 2,32 Kč/m3 více. 
„Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, 
tak ta při průměrné spotřebě 146 m3 zaplatí za vodné měsíč-
ně o osm korun více, za rok tedy o 98 korun více. V případě, 
že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 29 
korun, za rok jde o částku 339 korun,“ říká ředitel FVS, a.s. 
Ing. Petr Olyšar. 
Hlavním důvodem zdražení je započtení prostředků nutných 
k obnově vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku tak, aby v roce 
2020 bylo dosaženo hodnoty 19,03 milionů korun na obnovu 
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na vodovody a kanalizace. Mírný růst ceny pak způsobil také 
růst nájemného u některých pronajatých vodovodů a kana-
lizací a do kalkulace zasahují i  podmínky obdržené dotace 
na projekt „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: dostavba ka-
nalizace Frýdlant“, ze kterých vychází minimální cena v roce 
2018 pro stočné v částce 50,86 Kč bez DPH/m3. 
„Vliv na cenu pak mělo i mírné snížení plánovaného množ-
ství pitné vody nebo navýšení nákladů na likvidaci odpadů 
z provozoven čistíren odpadních vod nebo mírný nárůst ceny 
elektrické energie,“ doplňuje Petr Olyšar. 
Z porovnání cen vody v  rámci Libereckého kraje (uváděno 
v Kč včetně 15 % DPH za 1 m3) vyplývá, že ti, co platí pouze 
vodné, což je většina obcí Frýdlantska, mají pitnou vodu za 
cenu nižší než je u jiných vlastníků vodovodů a kanalizací: 

Vlastník vodovodů a kanalizací FVS, a.s. SVS, a.s. VHS Turnov

Dodávka pitné vody 46,47 49,98 54,00

Odvádění a čištění odpadních vod 58,82 48,69 51,30

Celkem 105,29 98,67 105,30

30 litrů

– 3,16 kč –
90 litrů/den

– 9,48 kč –
0,5 litrů

– 0,60 kč –

 Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 15% DPH
Dodávka pitné vody (vodné) 40,41 46,47

Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 51,15 58,82

Celkem (vodné + stočné) 91,56 105,29
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V  letošním roce bude společnost in-
vestovat především do vodovodů a ka-
nalizací ve Frýdlantě a v Novém Městě 
pod Smrkem. „Ve Frýdlantě bude po-
kračovat investice v  lokalitě Hág, a  to 
v  rámci druhé etapy výstavby kanali-
zace, kterou provádí město Frýdlant. 
Vyměňovat se také budou vodovody 
a kanalizace v  lokalitě ulic Purkyňova 
a U Plovárny v blízkosti základní školy. 
Tady opět pokračujeme v nastaveném 
modelu spolupráce se správcem ko-
munikace. Tedy že realizujeme obnovu 
našich sítí tam, kde chystá správce ko-
munikace výměnu povrchu silnice. Je 
to pro nás výhodnější a dokážeme díky 
tomu se stejným objemem financí rea-
lizovat více investičních akcí,“ dodává 
ředitel společnosti. Stejně jako ve Frý-
dlantě bude FVS postupovat i v Novém 
Městě pod Smrkem, kde dojde ve spo-
lupráci s městem k výměně vodovodů 
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pokračování ze str. 1

a kanalizací v ulicích Dvořákova, Kmo-
chova a v části náměstí. 
Pokračovat bude letos i největší inves-
tiční akce regionu, a to nejen v oblas-
ti vodárenství, rekonstrukce úpravny 
vody v Bílém Potoce. Na ní se finanč-
ně podílí prostřednictvím Operačního 
programu životní prostředí Evropská 
unie a také Fond ochrany vod Liberec-
kého kraje. Celkem přijde rekonstruk-
ce úpravny vody na 214 milionů korun. 
„Letos nás čekají ještě zhruba dvě tře-
tiny prací. Hotovy mají být na podzim. 
Tak, aby mohla úpravna vody Bílý Po-
tok přejít koncem roku do zkušebního 
provozu,“ říká ředitel. 
V  roce 2018 se FVS chystá více in-
vestovat do projektových příprav. „Ve 
chvíli, kdy chceme investovat podstat-
ně vyšší částku než dříve, je nezbytné 
mít projekty připravené. Bez nich totiž 
není smysluplné proinvestování tako-

vé částky možné,“ vysvětluje ředitel 
FVS. Na projektové přípravy tak letos 
společnost vyčlenila více než čtrnáct 
milionů korun. „Jednou z projektových 
příprav, na které se letos bude praco-
vat, je například projektová dokumen-
tace k ulici Kodešova ve Frýdlantě. Na 
její obnově se budeme ve spolupráci 
s Krajskou správou silnic Libereckého 
kraje a městem Frýdlant podílet v roce 
2020,“ podotýká Petr Olyšar. 
Do výčtu investičních akcí pro rok 2018 
je pak nutné také zahrnout nezbytné 
opravy vodárenských objektů, vodo-
vodů a  kanalizací v  celé oblasti, ná-
kupy vybavení, dopravních prostředků 
a  mechaniky nebo nákup IT techniky. 
Pokračovat bude také napojování ob-
jektů vodárny na nově zprovozněný 
vodárenský dispečink, od něhož si FVS 
slibuje úspory v  množství vyrobené 
vody a ve snížení ztrát. 

S dalším navýšením částky na obnovu vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku počítá v roce 2018 Frýdlantská vodárenská společ-
nost, a.s. (FVS). Se zvyšováním částky na obnovu začala v minulém roce, ve kterém do ní investovala zhruba třináct milionů korun. 
V letošním roce to bude již patnáct a půl milionu korun. 
„Jde o finanční prostředky, které jsou tvořeny odpisy, dotacemi a ziskem společnosti. Ten téměř celý jde zpět do vodárenské 
společnosti a do obnovy vodárenské sítě. Akcionáři, kterými jsou obce a města Frýdlantska, si nevyplácejí žádné dividendy, podíly 
na akciích nebo tantiémy. Vše opravdu míří zpátky do společnosti. Jediné, co se ze zisku platí, jsou případné závazky vůči státu,“ 
vysvětluje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. 

Postup největší investiční akce regionu – rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce, foto Radek Petrášek
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FVS ZAČALA LONI NAVYŠOVAT ČÁSTKU 
NA INVESTIČNÍ AKCE
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Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. přistoupila v roce 2017 k navýšení prostředků na obnovu infrastruktury. Zatímco v před-
chozích letech se částka investovaná do obnovy vodovodů a kanalizací pohybovala kolem šesti až sedmi milionů korun, v minulém 
roce dosáhla třinácti milionů korun.  „V minulém roce šlo o jakýsi první krok. Rok 2017 byl prvním rokem po schválení nového 
plánu financování obnovy, ve kterém jsme k navýšení prostředků na obnovu přistoupili. Naším cílem je částku postupně navyšo-
vat každý rok tak, abychom v roce 2020 měli v rozpočtu na obnovu infrastruktury dvacet milionů korun,“ vysvětluje ředitel FVS 
Ing. Petr Olyšar.

Společnost díky navýšení částky na ob-
novu, a  především díky půjčce města 
Frýdlant ve výši přes čtrnáct milionů ko-
run v roce 2016, mohla realizovat hned 
několik důležitých investičních akcí. 
„Tou asi největší byla v  minulém roce 
výstavba inženýrských sítí, vodovodů 
a kanalizací v ulici Raisova a na křižo-
vatce ulic Raisova, Míru a Mezibranská 
ve Frýdlantě. Tam zároveň došlo k  vy-
budování odlehčovací komory, která 
má výrazně pomoci při zvýšeném prů-
toku vody kanalizací během přívalových 
dešťů. Až doposud totiž docházelo bě-
hem přívalových dešťů k zatopení ulice 
Míru a okolních ulic, protože kanalizace 
prostě nebyla schopná extrémní srážky 
pojmout,“ vysvětluje ředitel. 

Dalšími realizovanými investičními 
akcemi byly v  roce 2017 ve Frýdlantě: 
rekonstrukce vodovodu a  kanalizace 
v ulicích Lužická a V Úvoze, rekonstruk-
ce kanalizace v  ulici Děkanská nebo 
oprava kanalizace a  vodovodu v  ulici 
Žitavská včetně prodloužení.
FVS samozřejmě investuje do obnovy 
struktury i v dalších městech a obcích 
Frýdlantska. Loni tak například vymě-
nila vodovod na zhruba kilometrovém 
úseku silnice v Bílém Potoce. „Snažíme 
se v současné době jít cestou spoluprá-
ce se správci komunikací. To zname-
ná, že měníme sítě tam, kde se bude 
následně pracovat na obnově povrchů 
komunikací. Pro nás je to samozřejmě 
výhodnější, protože náklady nejsou tak 

vysoké a za stejný objem financí opra-
víme více vodovodních a kanalizačních 
sítí,“ říká Petr Olyšar. V souladu s touto 
filosofií tak loni FVS zrekonstruovala 
vodovod a  kanalizaci v  ulici Dělnická 
v Novém Městě pod Smrkem nebo vo-
dovod v Bulovce. 
Ve výčtu investičních akcí FVS pak není 
možné zapomenout na tu největší, 
která je významná pro celý region. Je 
jí rekonstrukce úpravny vody v  Bílém 
Potoce, na které se finančně podílí pro-
střednictvím Operačního programu 
životní prostředí Evropská unie a Fond 
ochrany vod Libereckého kraje. Kon-
cem roku 2017 byla rekonstrukce ve 
své třetině, náklady celkem dosáhnou 
přes 200 milionů korun.
Další finance byly v  minulém roce in-
vestovány také do nezbytných oprav 
objektů, vodovodů a kanalizací, na ná-
kup přístrojů a  vybavení, na dopravní 
prostředky či nákup IT. „Loni se nám 
také podařilo znovu zprovoznit vodo-
hospodářský dispečink, který má slou-
žit k lepšímu řízení vodárenské sousta-
vy. V současné době je na něj napojena 
zhruba třetina našich objektů, do pěti 
let bychom ale chtěli napojit všechny. 
Slibujeme si od toho úspory, především 
v množství vyrobené vody a ve snížení 
ztrát,“ uzavírá Petr Olyšar. 

Frýdlant, ulice U Plovárny, Purkyňova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 3 500 000 Kč

Frýdlant, Hág – dokončení obnovy vodovodu v souběhu s budovanou kanalizací 4 500 000 Kč

Frýdlant, Spojovací – výměna vodovodu – 1. etapa – nejporuchovější úsek 1 700 000 Kč

Frýdlant, ulice Pod Rozhlednou, Předměstská, Mánesova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – I. část 1 000 000 Kč

Nové Město pod Smrkem, Dvořákova ulice, čp. 587 a 647 – rekonstrukce vodovodu 800 000 Kč

Nové Město pod Smrkem, Kmochova ulice – rekonstrukce vodovodu 750 000 Kč

Nové město pod Smrkem, část náměstí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 900 000 Kč

Hejnice, ulice Lázeňská – rekonstrukce vodovodu během obnovy povrchů 500 000 Kč

Bílý Potok – obnova odběrného objektu na Smědé včetně opatření pro migraci ryb 1 400 000 Kč

Přehled nejdůležitějších plánovaných investic na rok 2018:

Rekonstrukce vodovodu v Raisově ulici ve Frýdlantě
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Tajenka z  minulého čísla zněla „FVS spravuje sedmdesát dva km kanalizací“. Výherci z  podzimního čísla jsou: Roman Haniš 
z Frýdlantu, Jaroslav Havránek z Lázní Libverda a Zuzana Svobodová z Nového Města pod Smrkem. Vyluštěnou tajenku zasílejte 
do 31. ledna 2018 e-mailem na soutez@fvs.cz a nezapomeňte připojit své jméno a adresu. Tři vylosovaní obdrží knihu „Nevšední 
výprava – Lenka a Terezka v podivuhodném světe vody“ a drobné upomínkové předměty Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
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Myslete na vodu!
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