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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V PRAZE
SPOLEČNOST SUEZ ZÍSKALA PĚTILETÝ KONTRAKT NA PROVOZ KANALIZAČNÍ INFRASTRUKTURY
V ŠUMPERKU
Společnost SUEZ a její dceřiná firma ŠPVS1 získaly zakázku na provoz kanalizační sítě a čistíren
odpadních vod v okrese Šumperk. Tato nová pětiletá smlouva v hodnotě 25 milionů eur vstoupila v
platnost dne 1. ledna 2016.
SUEZ působí v šumperském regionu prostřednictvím firmy ŠPVS od roku 2001. Aktivně se podílí na
projektech modernizace kanalizační infrastruktury v regionu, zejména ve velkých městech:
Šumperku, Mohelnici, Zábřehu, Hanušovicích a Lošticích. Tyto projekty jsou ze 75 % kofinancovány
z fondu ISPA2 a Fondu soudržnosti Evropské unie a umožnily výstavbu 78 km kanalizačních sítí,
rekonstrukci 31 km stávajících sítí a modernizaci čistíren odpadních vod. Skupina dodává pitnou vodu
více než 81 000 obyvatel v šumperském regionu a odvádí a čistí odpadní vody pro 64 000
ekvivalentních obyvatel.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V PRAZE
V listopadu 2015 zahájili primátorka Prahy Adriana Krnáčová, ministr životního prostředí ČR Richard
Brabec a společnost SUEZ stavební práce na rozšíření čistírny odpadních vod v Praze. Stavební
zakázka potrvá celkem 30 měsíců.
Kontrakt, který byl podepsán v roce 2011, má celkovou hodnotu 217 milionů eur, z toho 57 milionů
eur činí podíl skupiny SUEZ. Pražský magistrát se rozhodl odstartovat projekt rekonstrukce a rozšíření
pražské čistírny odpadních vod po povodních v roce 2002, které poškodily infrastrukturu. Nová
čistírna se bude nacházet na Císařském ostrově, dokáže vyčistit 345 000 m3 vody denně, což odpovídá
objemu odpadních vod 1,2 milionu obyvatel, a úroveň vyčištění vody bude vyhovovat evropským
standardům. Nová čistírna je navržena pro provoz i při velmi vysoké hladině Vltavy a bude zcela
zakryta, zvukově izolována a zabezpečena proti úniku pachů, aby se minimalizoval hluk a nepříjemný
zápach.
SUEZ nabízí od roku 1993 služby dodávky vody a čištění odpadních vod více než jednomu milionu
obyvatel v ČR, zejména v Brně, Ostravě, Karlových Varech, Šumperku, Benešově a okolí. Společnost
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SUEZ drží v ŠPVS – Šumperské provozní vodohospodářské společnosti – podíl 99,16 %.
Fond ISPA byl založen v roce 2000 a je finančním nástrojem určeným k pomoci uchazečům při přípravě na
členství v Evropské unii. Fond ISPA podporuje projekty zaměřené na ekologii a dopravní infrastrukturu.
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SUEZ byla v tehdejším Československu první nadnárodní firmou, která zde začala investovat do
vodohospodářství. Jednotlivé vodárenské společnosti skupiny SUEZ zaměstnávají více než 1 850 osob
a dosahují obratu přes 4 miliardy Kč. Dnes se Česká republika nachází v samém srdci aktivit skupiny
v oblasti rozvoje vodohospodářství ve střední Evropě.
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