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Stavbu kanalizace v Sedličkách nelze 

stihnout v termínu, VOS a.s. od akce 

upouští 

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo na svém posledním 

jednání o ukončení investiční akce „Kanalizace Sedličky“. Zároveň odstupuje od žádosti 

podané na Ministerstvo životního prostředí, odkud mělo již doručenou akceptaci žádosti o 

dotaci. Důvodem tohoto rozhodnutí je, že by se podle posudků projekt nestihl zrealizovat 

v termínu, který poskytovatel dotace stanovil. VOS a.s. bude spolu s městem Jičínem hledat 

náhradní varianty řešení odkanalizování místních částí Jičína - Soudná a Sedličky.    

Představenstvo VOS a.s. projednávalo dne 11. 2. 2014 investiční akci s názvem „Kanalizace Sedličky“, kterou 

připravovalo město Jičín. Po posouzení podkladů, které mu byly k dispozici, představenstvo rozhodlo, že od 

této investiční akce ustoupí. Hlavním důvodem bylo posouzení realizace projektu z hlediska časové 

náročnosti, kdy hrozilo, že by termín dokončení akce stanovené poskytovatelem dotace nebyl dodržen. 

Představenstvo současně pověřilo ředitele VOS a.s. Ing. Richarda Smutného, aby zahájil přípravné práce na 

náhradních variantách řešení odkanalizování předmětné lokality včetně toho, aby s městem Jičínem projednal 

spolufinancování této akce. 

Poskytovatel dotace stanovil termín předání dokončené stavby nejdéle do konce října 2015. Součet 

zákonných lhůt výběrových řízení na zhotovitele celé stavby podle zákona o veřejných zakázkách a doby 

výstavby kanalizace však přesahuje tuto stanovenou dobu. „VOS a.s. si nechala zpracovat posouzení 

možnosti realizace projektu v daných termínech. Závěry stavebních odborníků jsou ale skeptické. Původně 

se počítalo s hlavní částí stavby v letních měsících, což by znamenalo jednak lepší přízeň počasí pro práce a 

jednak i menší dopravní zatížení v objízdných trasách, které by byly nutné kvůli částečné uzavírce silnice 

II/286 Jičín-Semily. Dále zde hrají roli stavebně-technické postupy, které je při stavbě nutné dodržovat, takže 

podle stavbařů by naopak bylo nutné počítat spíše s delší dobou stavby, než je zmíněný říjen 2015. Bylo zde 

tedy velké riziko, že bychom nestihli termín předání stavby včas a museli bychom část, nebo dokonce celou 

dotaci vrátit,“ vysvětluje ředitel Ing. Richard Smutný.  

Projekt „Jičín – Sedličky: Kanalizace pro stávající zástavbu“ byl rozpočtován zhruba na 58 milionů korun 

s DPH. O dotaci se žádalo z Operačního programu Životní prostředí, který zprostředkovává Státní fond 

životního prostředí. Výše dotace byla předpokládána v rozsahu cca 70 – 80 % uznatelných nákladů. Jednalo 

se o odkanalizování zhruba 100 objektů v místních částech Jičína – Soudná a Sedličky.  

Bližší informace: 

Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel: 493 544 811 
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