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Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. spustí 
k 1. září 2016 vlastní elektronický vyjadřovací portál, 
kde si mohou stavebníci velmi jednoduše a intuitivně 
žádat o vyjádření k existenci podzemních zařízení 
v majetku nebo správě společnosti.
Více se dozvíte na straně 3.

NOVINKA:
VYJADŘOVACÍ PORTÁL 

KŘÍŽOVKA

Někdo se nad vyluštěnou tajenkou 
letní křížovky pousměje, někdo si 
možná poklepe na čelo. Ale ano, 
i tyto problémy řešíme více než 
často. Tři úspěšné luštitele, kteří 
pošlou znění tajenky na
soutez@fvs.cz, odměníme.
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Ve Frýdlantském výběžku se ve 
velké míře nacházejí vodovody 
a kanalizace budované v první 
polovině minulého stolení. V jakém 
stavu se nacházejí a jaké investice 
a opravy na nich provádíme, zjistíte 
na straně 2.

OBNOVA VODOVODŮ
A KANALIZACÍ V ROCE 2016

Jaké jsou hospodářské výsledky naší společnosti v uplynulém roce, se do-
čtete ve zprávě na straně 4.

léto 2016
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Představíme vám 
vodojem Hejnice 
gravitace. Jak pra-
cujeme na odstra-
nění radonu z pitné 
vody, se dočtete na 
straně 2. 

VODOJEM HEJNICE GRAVITACE
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Zatopení některých ulic včetně náměstí nebo třeba 
fotbalového hřiště měla v polovině června na svědomí 
prudká bouře, která přinesla mimořádný přívalový déšť. 
Jak si s malou povodní poradila kanalizace, se dočtete na 
straně 3. 

PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY
POTRÁPILY FRÝDLANT

Hospodářský výsledek FVS, a.s. za poslední tři roky v tis. Kč



VODOJEM HEJNICE GRAVITACE
Jedním z parametrů, který je u pitné vody 
pravidelně sledován, je obsah přírodních 
radionuklidů, zejména radonu. Objemo-
vá aktivita radonu souvisí s radonovým 
indexem geologického podloží, nadlimitní 
hodnoty se často vyskytují v podhorských 
oblastech s kyselým magmatickým pod-
ložím (žuly). To je i případ vodního zdroje 
Hejnice gravitace. Ze soustavy podzem-
ních zářezů je jímána surová voda, která 
se shromažďuje ve vodojemu a je gra-
vitačně dopravována do vodovodní sítě. 
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OBNOVA VODOVODŮ A KANALIZACÍ V ROCE 2016
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Ve Frýdlantském výběžku se ve velké míře nacházejí vodovody a kanalizace budované v první polovině minulého stolení. Dnes 
již nejsou v dobrém technickém stavu a dosáhly hranice své životnosti. Naše společnost každoročně provádí jejich postupné 
rekonstrukce. Letos jsou a budou realizovány tyto akce:

Surová voda, která v ostatních limitech 
splňuje všechny legislativní požadavky, 
vykazuje obsah radonu až 500 Bq/l. 
Takto vysoká hodnota je pro vodu, která 
se používá pro zásobování obyvatelstva, 
nepřípustná, stanovený limit je 50 Bq/l. 
Obsah radonu v pitné vodě lze snížit 
intenzivním provzdušňováním. V roce 
2007 byl ve spolupráci se specializovanou  
firmou vypracován projekt k žádosti o do-
taci na realizaci ozdravných opatření na 
odstranění radonu z pitné vody. Dotace 

byla přidělena a projekt zrealizován. Do 
vodojemu byla vestavěna provzdušňovací 
věž, která intenzivní cirkulací vzduchu 
a rozstřikováním upravované vody snižuje 
obsah radonu pod limity stanovené legis-
lativou. Podařilo se dosáhnout hodnoty 
43 Bq/l, objemová aktivita radonu byla 
snížena o 457 Bq/l. 

Ing. Alena Najvrtová
vedoucí provozu úpraven vody a čistíren 

odpadních vod

Uvedené rozpočty již vycházejí z výsledků výběrových řízení, kdy došlo oproti 
původním rozpočtům projektanta k úspoře v případě Frýdlant, Lužická a V Úvoze 
o více než 45 % a v případě Nového Města pod Smrkem, Revoluční ulice o 41 %.

Frýdlant, Nádražní ulice – vodovod a kanalizace
Rekonstrukce 115 metrů vodovodu a 98 metrů kanalizace si vyžádá 1,5 mil. Kč. 
Stavbu provede vlastními prostředky Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 
O kompletní opravu povrchů se následně postará sdruženou investicí město Frý-
dlant. Rekonstrukce by měla být dokončena v září 2016.

Nové Město pod Smrkem, Revoluční ulice – vodovod a kanalizace
Rozpočet ve výši 1,4 mil. Kč si vyžádala rekonstrukce Revoluční ulice v Novém 
Městě pod Smrkem. Opravu 320 metrů vodovodu a 90 metrů kanalizace pro-
vedla společnost SILKOM spol. s r. o.
Stejně jako u předchozí opravy, i zde se jedná o sdruženou investici s městem 
Nové Město pod Smrkem, které následně provedlo kompletní opravu povrchů. 
Akce probíhala během letních měsíců. 

Frýdlant, Lužická ulice a ulice V Úvo-
ze – vodovod a kanalizace 
Největší investici ve výši 6,9 mil. Kč si 
žádá oprava vodovodu a kanalizace ve 
Frýdlantě v ulicích Lužická a V Úvoze.  
I rozsah opravy je největší, v Lužické ulici 
se jedná o vodovod v délce 464 metrů 
a kanalizaci o délce 469 metrů. V ulici 
V Úvoze pak o vodovod v délce 212 metrů 
a kanalizaci o délce 210 metrů. Stavbu 
provádí Vodohospodářské stavby, společ-
nost s ručením omezeným. I zde se jedná 
o sdruženou investici s městem Frýdlant, 
které současně provádí kompletní opravu 
povrchů, výstavbu dešťové kanalizace 
a přeložky dalších sítí, realizace bude 
pokračovat i v roce 2017, dokončena by 
měla být v říjnu příštího roku. 
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NOVINKA: VYJADŘOVACÍ PORTÁL 
Frýdlantská vodárenská společnost, 
a.s. spustí k 1. září 2016 vlastní elektro-
nický vyjadřovací portál, kde si mohou 
stavebníci velmi jednoduše a intuitivně 
žádat o vyjádření k existenci podzem-
ních zařízení v majetku nebo správě 
společnosti. Vyjadřovací portál by měl 
výrazně zlepšit a urychlit vyřizování 
žádostí o zákres inženýrských sítí v ma-
jetku či správě společnosti.   
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Negativní vyjádření (v zájmovém 
prostoru se nenachází žádné zařízení) 
bude odcházet z vyjadřovacího portálu 
zcela automaticky do několika hodin. 
Pozitivní vyjádření vyhotoví operátor 
systému v termínu do třiceti dnů dle 
§161 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů.

V současné době je vyjadřovací portál 
ve zkušebním provozu, po jehož 
ukončení přejde k uvedenému datu do 
plného provozu. V zájmu urychlení pro-
cesu automatického vyjadřování prosím 
zakreslujte přesně pouze zájmový 
prostor, který vás skutečně zajímá. 
O vyjádření k existenci podzemních 
zařízení můžete žádat na adrese:
http://dokumentace.fvs.cz

PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY POTRÁPILY FRÝDLANT, KANALIZACE 
NEMĚLA ŠANCI EXTRÉMNÍ MNOŽSTVÍ VODY POBRAT

Ve čtvrtek 16. června 2016 vtrhla do 
ulic Frýdlantu opět velká voda. Zato-
pení některých ulic včetně náměstí 
nebo třeba fotbalového hřiště měla 
na svědomí prudká bouře, která při-
nesla mimořádný přívalový déšť. Bě-
hem pouhých 10 až 15 minut spadlo 
při této přívalové srážce 26 mm, tzn. 
26 l/m2, tato intenzivní srážka tak 
způsobila odtok vody 433 l/s z ka-
ždého zasaženého hektaru města 
Frýdlant. Kanalizace vodu nestíhala 
pobrat, a jak vyplynulo z kompletního 
posouzení matematickým modelem 
stokové sítě, který byl podkladem 
odborného posudku autorizovaného 
technika pro vodohospodářské stav-
by, extrémní srážku by nebyl scho-
pen pojmout ani kanalizační systém 
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žádného jiného města v ČR. Aby bylo 
možné tak mimořádnou intenzi-
tu srážek pojmout, musela by být 
dimenze kanalizačního systému více 
než jednou taková. To je ale vzhle-
dem k četnosti podobných událostí 
velmi neekonomické a na některých 
místech Frýdlantu navíc technicky 
téměř nemožné. Uliční prostory 
ve městech velikosti Frýdlantu totiž 
neumožňují umisťování sítí trubního 
vedení v rozměru 2,2 metru. 

Martina Petrášková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Frýdlant

Foto: Záběr z radaru ve chvíli, kdy 
Frýdlant zasáhly extrémní

přívalové srážky



Valná hromada Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a.s. schválila dne 21. červ-
na 2016 hospodářský výsledek společ-
nosti za rok 2015, který dosáhl zisku ve 
výši 2 592 tis. Kč. Kladný hospodářský 
výsledek se společnosti díky dobrému 
hospodaření daří dosahovat pravidel-
ně. Nebylo tomu však vždy. Velkým 
problémem do roku 2010 byly platby za 
čištění odpadních vod na ČOV Frýdlant, 

které v té době patřila společnosti Sle-
zan Frýdek-Místek, a.s. Od dubna 2010 
však čistírnu vlastní Město Frýdlant 
a provozuje naše společnost. Hospo-
daření společnosti bylo kladně ověřeno 
auditorskou společností O-CONSUL, 
s.r.o. Výše uvedeného dne valná hro-
mada rozhodla o rozdělení zisku, kdy 
opětovně veškeré prostředky zůstanou 
ve společnosti a budou nadále investo-
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vány do obnovy vodovodů a kanalizací 
na Frýdlantsku. Žádnému z osmnácti 
akcionářů společnosti, kterými jsou 
obce Frýdlantského výběžku, nebude 
vyplacen podíl na zisku. Podrobnější 
informace o hospodaření společnosti 
naleznete ve výroční zprávě za rok 
2015, která je ke stažení na webové 
prezentaci společnosti.

Výherci z jarního čísla: Lenka Štrbáková, Pavel Hartig a Eva Martincová. Vyluštěnou tajenku zašlete do 25. 9. 2016 na 
e-mail soutez@fvs.cz. Z došlých a správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří získají balíček upomínkových 
předmětů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Do e-mailu napište celé jméno a kontaktní adresu.


