
Do vodohospodářských staveb na severu Čech 
letos SVS vloží  1,445 miliardy korun. Finance 
půjdou především na obnovu a modernizaci 
infrastrukturního majetku. SVS investuje  
do 174 nových staveb v deseti okresech 
severočeského regionu společně se 44 stavbami 
přecházejícími z předchozího roku.  

K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno 
připočíst další prostředky v celkové výši zhruba 60 milionů korun 
určené na 126 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí, napří-
klad na doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce 
elektroinstalace, výměny dílčích částí technologií typu čerpadla, 
dmychadla a podobně. A navíc ještě prostředky určené na inženýr-

sko-projektovou činnost související s  přípravou a  realizací všech 
staveb plánu na rok 2021,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme.

Ve srovnání s  rokem 2020 se počítá se zvýšeným objemem  
oprav, letos tak provozní společnost SčVK provede opravy v objemu 
352,1 milionu Kč. 

Do vodohospodářského majetku skupiny Severočeská voda tak 
v roce 2021 půjde v rámci investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč, 
což představuje další nárůst oproti minulému roku. 

„SVS spravuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun, je to napří-
klad 9 000 kilometrů vodovodního a 4 000 kilometrů kanalizačního 
potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů. Abychom 
mohli předat budoucím generacím provozuschopnou vodárenskou 
infrastrukturu, je potřeba nepolevit v našem úsilí a i nadále zodpo-
vědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je vlastně nikdy ne-
končící proces,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák. 

Vodohospodáři ze skupiny 
Severočeská voda letos zahájí 174 staveb

Liberecký kraj

Okres Česká Lípa 20 staveb 95,94 mil. Kč     

Okres Jablonec n. N. 11 staveb 152,81 mil. Kč

Okres Liberec 16 staveb 92,48 mil. Kč

Ústecký kraj

Okres Chomutov 15 staveb 108,73 mil. Kč

Okres Děčín 30 staveb 136,73 mil. Kč  

Okres Louny 16 staveb 113,28 mil. Kč 

Okres Litoměřice 22 staveb 289,24 mil. Kč

Okres Most 18 staveb 84,63 mil. Kč     

Okres Teplice 12 staveb 91,39 mil. Kč  

Okres Ústí n. Labem 14 staveb 126,74 mil. Kč

24 mil. Kč  
Nahradíme 4 nevyhovující 

zdroje pitné vody 

196 mil. Kč  
Modernizujeme 
6 úpraven vody

99 mil. Kč  
Modernizujeme 
9 čistíren odpadních vod

53 mil. Kč  
Rekonstruujeme 
7 vodojemů

Investujeme do majetku 1,8 miliardy Kč,  
abychom k vám mohli dopravit  

51 miliard litrů vody.
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