
 Zpráva o činnosti společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.  
 

 
VALNÁ HROMADA 
 
Poslední jednání valné hromady společnosti se uskutečnilo dne 30. 6. 2020. O jejím výsledku byli zastupitelé 
seznámeni na zasedání Zastupitelstva města Jeseník dne 17. 9. 2020. Další řádné zasedání valné hromady 
společnosti se plánuje v první polovině roku 2021. 
  
 

 
PŘEDSTAVENSTVO 
 
11/2020 (8. 12. 2020) 
 

Stěžejní body: Obnova vodovodu v ulici Šumperská, Jeseník; Nový vodní zdroj Keprnický potok a 
přivaděcí řad pro ÚV Adolfovice; Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2021  
 
 

Obnova vodovodu v ulici Šumperská, Jeseník 
 

Společnost obdržela v srpnu 2020 stížnost několika odběratelů na kvalitu vody v koncovém vodovodním řadu 
(dále jen VŘ) na ulici 28. října/Šumperská v Jeseníku. Jedná se o koncovou větev v silnici I/44, na kterou je 
napojeno cca 7 přípojek. Kvalita vody v tomto VŘ byla historicky již několikrát reklamována. Tento VŘ v délce 
cca 160 m byl uveden do provozu v roce 1986, což je na poměry běžného stáří VŘ relativně nedávno, nicméně 
poměrně dlouhou dobu zaznamenáváme zhoršenou kvalitu dodávané pitné vody, a to v ukazateli FE (železo). 
V této lokalitě byly proto odebrány 3 sady vzorků vody a pokaždé byl v ukazateli FE překročen limit pro pitnou 
vodu. Byl proveden monitoringu FE v tlakovém pásmu Křížového vrchu, při kterém byly odebrány vzorky          
na 12 místech. Monitoring byl prováděn pracovníky společnosti, přenosným analyzátorem a pro porovnání 
byly vzorky vody předány také do laboratoře. Vyhodnocení výsledků z přenosného analyzátoru prokázalo 
překročení limitu FE na více místech. Je to proto, že odběry vzorků vody byly odebírány prostřednictvím 
hydrantů, kde je vždy zjištěno větší množství FE. Výsledky testů z laboratoře v tuto chvíli nejsou známy. 
Nicméně již nyní je jasné, že z důvodu kvality pitné vody bude nutné řešit problém FE v celé síti, a to masivní 
obnovou zastaralých litinových a ocelových VŘ v průběhu následujících 5-7 let. Obnovou VŘ bude zajištěno, 
že se kvalita vody ve VŘ nebude nadále zhoršovat, protože nebude mít k dispozici látky, o které by se 
obohacovala. Výměna výše zmíněného VŘ je nezbytně nutná, a proto byla mimořádně zařazena do návrhu 
Plánu IOPP pro rok 2021, včetně zjednodušené projektové dokumentace.  
  

Představenstvo společnosti vzalo na vědomí informaci o zařazení výměny vodovodního řadu v ulici 
Šumperská/ 28. října do Plánu IOPP pro rok 2021 (včetně zjednodušené PD). 

 
 

Veřejná zakázka: Nový vodní zdroj Keprnický potok a přivaděcí řad pro ÚV Adolfovice 
 

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je vypracování dokumentace pro společné povolení. Jedná se         
o zajištění nového vodního zdroje a nového přiváděcího řadu pro ÚV Adolfovice. Cenové nabídky podalo 5 
společností. Společnost AQUADROP, s.r.o. podala nabídku po uplynutí lhůty pro podání nabídky, proto se         
k této nabídce nepřihlíželo. Hodnoticí komise na základě kontroly a hodnocení konstatovala, že nejvýhodnější 
nabídku předložila společnost AQOL s.r.o. s nabídkovou cenou 1.8125 tis. Kč bez DPH. Na tento projekt lze 
čerpat podporu z Národního programu Životního prostředí, o což bylo zažádáno. 
 

Představenstvo společnosti schválilo průběh výběrového řízení v rámci akce: "NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A 
PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE". 
 

Představenstvo společnosti schválilo uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro společné 
povolení v rámci akce: „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVADĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“ s vítězným 
uchazečem společností AQOL s. r.o. (IČ: 051 09 469, se sídlem: Holická 1059/41, PSČ 779 00 Olomouc). 

 



Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2021 
 

Vedení společnosti připravilo návrh Plánu investic, oprav a projektových prací pro rok 2021 (dále jen PIOPP), 
jehož tabulkovou část předložilo členům představenstva ke schválení. Tento PIOPP obsahuje 7 oblastí a vychází 
ze střednědobého plánu. Zároveň však zahrnuje určité přesuny a úpravy, jako doplnění akce „Obnova míchání 
vyhnívací nádrže“ a „Obnova vodovodu v ul. Šumperská, Jeseník“.  
 

V PIOPP jsou v rámci investic do vodovodu zahrnuty dvě již zahájené akce „Rekonstrukce ÚV Adolfovice“ a 
„Obnova vodovodu a kanalizace Jeseník, Bukovice Pasíčka“, dále je zde zahrnuta ještě obnova vodovodu v ul. 
Priessnitzova. Akce „Obnova vodovodu a kanalizace Jeseník, Bukovice Pasíčka“ se týká také oblasti investice 
do kanalizace. Další část PIOPP je věnovaná oblasti oprav vodovodu, v rámci, které jsou plánovány různé 
všeobecné opravy, všeobecné opravy na ÚV Adolfovice a obnovy vodovodů ve městě Jeseníku, a to konkrétně 
v ulicích Majakovského, Erbenova, Sládkova a již výše zmíněná ul. Šumperská/28. října. Co se týká oblasti 
oprav kanalizace, zde jsou zahrnuty 4 položky. Konkrétně akce „Obnova kanalizace v ul. Tichá, Česká Ves – II. 
ETAPA“, ČOV Česká Ves – obnova míchání vyhnívací nádrže“, opravy ČOV Česká Ves a všeobecné opravy. 
Finanční prostředky na první dvě jmenované akce byly přesunuty z akce „Obnova kanalizace v Lázních 
Jeseník“, která byla na rok 2021 naplánována, ale realizovat se, z důvodu nedokončené TES, nebude. 
Projektové práce – vodovod zahrnují 9 položek, ale velká část těchto projektů se přesouvá do roku 2022,              
z důvodu nutnosti urychlení projektových prací na akci „NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO 
ÚV ADOLFOVICE", kde byla naopak cena projektových prací navýšena. V této kapitole byla doplněna položka 
na vypracování zjednodušené PD na akci „Obnova vodovodu v ul. Šumperská, Jeseník“. Další významnější 
položkou je „Hydraulický model vodovodní sítě“, což je pro společnost strategická věc, která umožní simulaci 
jakékoliv situace ve vodovodní síti. Oblast Projektové práce – kanalizace obsahuje 6 položek, z nichž je 
nevýznamnější TES “Řešení nakládání s čistírenskými kaly po roce 2019“ a TES „Revize a obnova odlehčovacích 
komor skupinové kanalizace Jeseník“. Tři položky se přesouvají do roku 2022. Poslední položkou z této oblasti 
je „Splašková kanalizace v ulici Alšova a přepojení domu č.p. 521 v ul. Priessnitzova, Jeseník“, kde se jedná        
o přepojení staré rozpadající se kanalizace domu p. Steinera. V oblasti Monitoring, pasportizace, věcná 
břemena ke změnám nedochází, zůstává zde vše podle střednědobého plánu.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Zpracoval: Václav Urban 
 

Datum: 16. 2. 2021 


