Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek.
Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době
provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a
kanalizace (SčVK, a. s.) Teplice, závod Liberec, Integrovaný závod Turnov.
Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily,
Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová,
nejnověji také Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.
Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, fax 481 312 205, www.vhsturnov.cz

DLOUHO OČEKÁVANÁ VÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODU NA MALÉ SKÁLE JE SKUTEČNOSTÍ

Od počátku dubna začala dlouho očekávaná investiční akce. Projekt „Malá Skála – kanalizace a vodovod
Vranové“. Tato akce zahrnuje výstavbu cca 5,3 km nových kanalizací a 7 km vodovodů, doplnění výtlaků
kanalizace včetně výstavby nebo úpravy 6 čerpacích stanic odpadních vod, drobnou úpravu ČOV Malá Skála
a následnou obnovu zasažených komunikací. Součástí projektu je nové připojení cca 150 objektů na
splaškovou kanalizaci a 80 objektů na veřejný vodovod. Na nové vodovodní řady bude dále přepojeno cca
120 stávajících přípojek.
Celkové náklady díla budou činit 46 mil. Kč ( bez DPH ).
Na akci jsou sdruženy prostředky VHS Turnov, obce Malá Skála, České republiky, Evropské unie a obyvatel
obce. Projekt „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ je spolufinancován z prostředků EU,
zprostředkovaných Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a
celková výše dotace činí necelých 18 mil. Kč.
Zajímavý vývoj měla výše předpokládaných finančních nákladů. Veřejné zakázky na dodavatele se účastnil
rekordní počet 30 soutěžících v historii VHS Turnov. Více jak deset z nich podalo nabídku za polovinu
projekční ceny. Vítěznou firmou se stala firma Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod. Její pracovníci se
úspěšně předvedli již v Jilemnici při akci Čistá Jizera a na území Malé Skály kvalitně postavili vodovod do
lokalit Filka a Bobov. Pro provádění stavby velmi příznivé, že již dostatečně znají místní poměry.
Projektantem akce je firma Valbek spol. s r.o. Liberec.
Samotná realizace stavby byla zahájena na začátku dubna 2013 a úplně dokončena má být na konci června
2014. Snahou firmy i investora bude dokončit převážnou část pokládky podzemních sítí do konce roku 2013.
V roce 2014 pak zbude dokončit poslední řady a finální povrchy komunikací.
„Je to v současnosti největší akce, kterou Vodohospodářské sdružení Turnov investuje. Navíc budeme
muset příští rok stavbu doplnit o připravovanou intenzifikaci celé ČOV. Tato velmi potřebná stavba pro
zkvalitnění života centrální turistické obce Českého ráje je připravena více let, čekali jsme jen na uvolnění
dotačních prostředků“ uvádí předseda Rady sdružení VHS Milan Hejduk. Podle něho také logicky navazuje
na nedávno dokončený největší projekt Čistá Jizera, a to díky přímému pozitivnímu vlivu na životní
prostředí v bezprostředním okolí Jizery.
„Pro obec je akce velkým přínosem také proto, že na ni navazuje úprava dosloužilých obecních komunikací
a oprava nejporuchovějších vodovodních řadů. Navíc je velmi pozitivní, že se díky Libereckému kraji zahájí
na jaře také rekonstrukce zdevastované komunikace na Frýdštejn a že bude letos zahájena i rekonstrukce
známého jezu“, zdůraznil starosta obce Michal Rezler.
VHS Turnov letos realizuje desítky dalších potřebných akcí na svém území. Současně dokončuje přípravy
dvou klíčových, rozsáhlých a velmi komplikovaných investičních záměrů – Intenzifikace úpravny vody
v Příkrém a Odkanalizování Rovenska pod Troskami. Obě akce budou opět dotovány z prostředků Evropské
unie, což je velkým úspěchem VHS Turnov. Intenzifikace největší úpravny v okrese Semily, která slouží
městu Semily a okolním obcím bude zahájena ještě letos. Odkanalizování Rovenska pod Troskami bude
zahájeno na počátku jara příštího roku.
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