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ZAČALA TŘÍLETÁ OPRAVA  
KODEŠOVY ULICE VE FRÝDLANTĚ

léto 2020

V polovině července začala ve Frýdlantě rekonstrukce Kodešovy ulice. Náklady na její kompletní obnovu, která čítá splaškovou a dešťovou 
kanalizaci, veřejný vodovod, nový asfaltový povrch, chodníky, veřejné osvětlení či obnovu mostů, jsou vyčísleny na 74 682 118,28 korun bez 
DPH. Finančně se na obnově budou vedle Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. (FVS), která do něj vloží částku 15 237 671,53 korun 
bez DPH, podílet i Liberecký kraj a Město Frýdlant. Město Frýdlant částkou 23 001 578,68 korun bez DPH a Liberecký kraj pak částkou 
36 442 868,07 korun bez DPH. Zakázku vyhrála ve veřejné soutěži společnost Metrostav a.s.

Více než 30 % předpokládaných nákladů ušetří na investičních akcích, které se letos buď začnou realizovat, nebo celé proběhnou, Frý-
dlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS). Významné úspory dosáhla díky úspěšným výběrovým řízením na všechny letos plánované 
investiční akce týkající se obnovy vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Konkrétně za zakázky zaplatí místo původně plánovaných 
46 milionů a 200 tisíc korun bez DPH jen 32 milionů a 5 tisíc korun bez DPH. 
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ného rozpočtu každý rok zhruba 5  milionů korun bez DPH.
Rekonstrukce ulice je rozdělena do tří částí. „První etapa zahrnuje 
obnovu komunikace od křižovatky s ulicí Jiráskovou za mostem u bývalé 
„traktorky“ až nad železniční přejezd, na křížení s ulicí Polní. Probíhat 
bude v  tomto roce. Druhá etapa je plánována na rok příští a zahrnuje 
úsek od křižovatky s ulicí Míru včetně mostu přes Řasnici až k hranici 
první etapy. Obnovovat se bude také další úsek od železničního přejezdu 
k bývalé samoobsluze, ke křížení s ulicí Horská. Ve třetí etapě, která bude 
probíhat v roce 2022, se pak bude obnovovat úsek od bývalé samoobslu-
hy po odbočku k Hartě. Až tam mimochodem povede chodník s veřejným 
osvětlením,“ říká předseda představenstva FVS a starosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer.
První etapa rekonstrukce Kodešovy ulice byla odstartována na 
konci července 2020 a  její ukončení se předpokládá v  listopadu. 
Následně budou práce pokračovat od března 2021 v závislosti na 
klimatických podmínkách. Ukončení celého projektu by se mělo dle 
plánů stihnout do října 2022.
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„Rekonstrukce se v Kodešově ulici týká úseku od křižovatky s ulicí Míru, 
po odbočku místní komunikace na Hartu. Celkem se jedná o  opravu 
silnice v délce 1,6 kilometru. Z pohledu FVS je pro obyvatele této ulice 
i  celé lokality důležité, že po ukončení prací budou v  celé oblasti buď 
úplně nové, nebo rekonstruované kanalizace a vodovod. Připojit se na 
ně budou moci i ti, kteří dosud připojeni nejsou, tedy například obyvatelé 
horní části lokality, od Hřbitovní ulice směrem k Hartě, kde úplně chyběl 
vodovodní řad. Vzhledem k  tomu, že se jedná o oblast, kde již nebude 
dostatečný tlak vody, dojde i ke stavbě tlakové stanice,“ říká ředitel FVS 
Ing. Petr Olyšar. 
Upozorňuje také na to, že díky rekonstrukci dojde v celé oblasti k od-
dělení splaškové a dešťové kanalizace, což bude znamenat menší 
nátok balastních vod na čistírnu odpadních vod a tím pádem bude 
možné efektivnější čištění vody. Na nákladech spojených s rekon-
strukcí kanalizace a vodovodů a veřejnou částí kanalizačních a vo-
dovodních přípojek v Kodešově ulici se bude spolu s FVS finančně 
podílet i Město Frýdlant. FVS do investiční akce vloží dle připrave-

„Největší úspory, co se týče celkové sumy, jsme dosáhli u rekonstrukce 
Kodešovy ulice ve Frýdlantě, na které se podílíme. Tato akce, plánovaná 
na tři roky, měla původně přijít investory (FVS, Liberecký kraj a Město 
Frýdlant) na 89 milionů a 100 tisíc korun, přičemž podíl FVS měl být 
23 milionů korun bez DPH. Díky výběrovému řízení se ale podařilo 
stavbu zlevnit na 74 milionů a  682 tisíc korun bez DPH, tedy cenu 
ponížit o 16 %. Úspora FVS je pak ještě větší, protože její část investiční 
akce se díky výběrovému řízení zlevnily dokonce o 33 % na 15 milionů 
a 237 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. 

Významné úspory dosáhla FVS díky úspěšným výběrovým řízením na všechny letos plánované investiční akce týkající se obno-
vy vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku. Konkrétně za zakázky zaplatí místo původně plánovaných 46 milionů a 200 tisíc korun 
bez DPH jen 32 milionů a 5 tisíc korun bez DPH. 

V  procentním vyjádření úspor pak rekonstrukci Kodešovy ulice 
předběhla obnova vodovodu Bulovka – Arnoltice, kde výběrové 
řízení zlevnilo stavbu dokonce o 35 %. Z původní ceny 10 milionů 
a 900 tisíc korun bez DPH se tak cena dostala na částku 7 milionů 
a 50 tisíc korun bez DPH. 
Levnější díky výběrovým řízením na dodavatele stavby jsou pak 
i  všechny další letos plánované obnovy vodovodů a  kanalizací 
ve správě FVS. „Rekonstrukce Havlíčkovy ulice v Novém Městě pod 
Smrkem bude levnější o  zhruba 800 tisíc korun bez DPH, přičemž 
FVS za tuto investici zaplatí o zhruba 600 tisíc korun bez DPH méně. 
Zbylá úspora jde za druhým investorem, kterým je Nové Město pod 
Smrkem,“ uvádí ředitel FVS. Vysoutěžená cena této investiční 
akce je 8 milionů a 86 tisíc korun bez DPH, část Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a.s. činí 2 miliony a 534 tisíc korun bez DPH.
Obnova vodovodu bezvýkopovou technologií v  Pertolticích bude 
díky výběrovému řízení levnější o zhruba 200 tisíc korun bez DPH 
a přijde na 1 milion a 265 tisíc korun bez DPH, obnova a propo-
jení vodovodu v  Hejnicích na pozemku p. č. 1303/5 pak zlevní 
o 100 tisíc korun na 922 tisíc korun bez DPH a obnova vodovodu 
a kanalizace v ulici Předměstská ve Frýdlantu si z rozpočtu FVS 
vyžádá o zhruba milion a 700 tisíc korun bez DPH méně, než bylo 
původně plánováno. Celkem přijde na 4 miliony a 995 tisíc korun 
bez DPH.
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POZNÁVKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ 
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REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY 
BÍLÝ POTOK

V PÁTEK 4. ZÁŘÍ 2020

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
od 10.00 do 17.00 hodin každou celou hodinu,  

vždy pro maximálně 10 osob

TELMONT

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROJEKTU 
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V jarním čísle na křížovku místa nevybylo. 
Tentokrát je vše, jak má být a tajenka obsahuje citát českého humoristy Pavla Kosorina. 

Termín pro doručení správných odpovědí je do 15. září 2020. Vyluštěnou tajenku zasílejte e-mailem na soutez@fvs.cz 
a nezapomeňte připojit své jméno a adresu, jinak budete z losování o ceny vyloučeni. Tři vylosování ze správných odpovědí 
obdrží věcnou odměnu. 

KŘÍŽOVKA
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