Severomoravských vodovodů
a kanalizací Ostrava a.s.
 V roce 1977 vznikl z okresních podniků v Severomoravském kraji nový
subjekt Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
 V roce 1992 vznikla akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. V roce 2017 oslavila čtvrt století existence.
 Rozhodujícím vlastníkem je Aqualia Czech S.L. se sídlem ve Španělsku.
Společníky majoritního akcionáře jsou FCC Aqualia, S.A. a MIT
INFRASTRUCTURE EUROPE LIMITED.
 Společnost je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském
kraji, částečně také v Olomouckém kraji (Přerovsko) a příhraniční části
Polska (město Jastrzębie-Zdrój).
 Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod. V roce 2016 společnost vyrobila 62 036 tisíc m3 pitné
vody. Délka vodovodní sítě je 5054 kilometrů, délka kanalizační sítě 1837
kilometrů.
 V období 1995–2016 společnost investovala do vodohospodářské infrastruktury 10 miliard korun. Ročně investice přesahují od roku 2008 půl
miliardy korun.
Působnost
 Společnost dodává pitnou vodu a odvádí a čistí vodu odpadní především
na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku.
 Na základě smluvních vztahů dodává pitnou vodu také Ostravě, Studénce,
Hlučínu a dalším obcím, zásobována je také část Přerovska (Hranice
na Moravě, Lipník nad Bečvou) a příhraniční část Polska (Jastrzębie-Zdrój).
 Společnost dále provozuje kanalizační sítě a čistírny odpadních vod
v Bruntále, Světlé Hoře, Leskovci a Velkých Losinách a rozvody pitné vody
Sdružení obcí Syrákov ve Zlínském kraji.
Oblasti činnosti
Výroba a distribuce pitné vody
 95 % pitné vody je vyrobeno z centrálních zdrojů (nádrže Kružberk, Šance
a Morávka) ve správě Povodí Odry ve třech hlavních úpravnách vody.
 Základním výrobním a distribučním systémem je Ostravský oblastní vodovod s délkou vodovodní sítě 503 kilometrů, kapacitou úpraven 5559 litrů
za sekundu a 112 vodojemy s kapacitou 300 668 m3.

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.

 Společnost provozuje 39 úpraven vod, 217 čerpacích a přečerpávacích stanic.
 Dodávky pitné vody pro 730 000 obyvatel, 132 tisíc přípojek.
 370 vodojemů s objemem více než 389 tisíc metrů krychlových.
Odvádění a čistění odpadních vod
 Kanalizační síť v 80 městech a obcích s celkovou délkou 1837 kilometrů.
 Na kanalizační síť je napojeno více než 522 000 obyvatel.
 V roce 2016 bylo odkanalizováno 28 171 tisíc m3 odpadních vod.
 67 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 271 169 m3 za den.

Doplňkové služby
 Stavomontážní činnost
 Likvidace odpadních vod
 Vodárenský měřicí vůz
 Kanalizační měřicí vůz
 Rozbory vod
 Odborná technická pomoc
 Provozování a kontrola hydrantů
 Vytyčování potrubí a vyhledávání poruch
 Hydraulická analýza vodovodů a přípojek vody
 Zajištění odečtu fakturačních vodoměrů
 Náhradní zásobování pitnou vodou
 Odkalování vodovodního potrubí
 Provozování kanalizací a ČOV na smlouvu o pachtu
 Hydraulická analýza kanalizací

www.smvak.cz

