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TISKOVÁ ZPRÁVA

Náchod a Hronov: kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod

Společnost Vodovody a kanalizace Náchod,  a.  s.  předložila v únoru 2009  v rámci vyhlášené 7.  výzvy 
Ministerstva životního prostředí ČR žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Náchod a Hronov:  kanalizace a rekonstrukce ČOV Náchod.“  Projekt je 
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Evropským fondem soudržnosti ve výši 85 % ze způsobilých 
výdajů a Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 5 % ze způsobilých výdajů. Celková výše dotace 
činí cca 143,5  mil.  Kč,  náklady stavby včetně rezervy dosahují výše Kč 244,7  mil.  Kč včetně DPH. 
Celkové náklady projektu činí 254,9 mil. Kč včetně DPH.

Předmět realizace zahrnuje následující části stavby: 
- napojení výusti B1 na ČOV Náchod – Běloves
- napojení kanalizační výustě H1 na ČOV, Hronov, ulice Na Drahách
- Velké Poříčí – Hronov, napojení kanalizační výustě VP2 – VP3 na ČOV Náchod – Bražec
- kanalizace Velké Poříčí – ul. Žďárecká, Pod Horou
- rekonstrukce ČOV Náchod

Cílem projektu je zkvalitnění zneškodňování odpadních vod napojením 401 obyvatel aglomerací Hronov 
a Náchod na ČOV Náchod a dále zlepšení technologie čištění odpadních vod u ČOV Náchod se 
zaměřením na dosažení požadovaných koncentrací Nc a Pc na odtoku v souladu s NV 61/2003  Sb. 
(resp. již NV 229/2007 Sb.) a směrnicí 91/271/EHS.

  
Podkladem pro realizaci stavby zadávací dokumentace zpracovaná společností 
HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha. Vybraným dodavatelem stavebních prací je společnost VCES a.s.  Části 
stavby „napojení výusti B1  na ČOV Náchod –  Běloves,“  „napojení kanalizační výustě H1  na ČOV, 
Hronov,  ulice Na Drahách,“ „Velké Poříčí –  Hronov,  napojení kanalizační výustě VP2 –  VP3  na ČOV 
Náchod – Bražec“ a „kanalizace Velké Poříčí – ul. Žďárecká, Pod Horou“ byly předány dne 10. 2. 2011, 
předání staveniště části stavby „rekonstrukce ČOV Náchod“  proběhlo dne 11. 7. 2011.  Smlouva o 
poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí byla podepsána dne 21.  6.  2011. 
Předpokládaný termín dokončení je 30. 6. 2013. Koordinátorem projektu je společnost DABONA s. r. o., 
technický dozor investora vykonává společnost Garnets Consulting a. s., Ústí nad Labem. 
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