
                     CJ MML 095281/22 

STATUTÁRNÍ   MĚSTO  LIBEREC 
Odbor strategického rozvoje a dotací 

Ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000Sb. v platném znění zveřejňuje statutární město záměr převodu 

vodovodních/kanalizačních přípojek (prodej předem určenému zájemci) v k.ú. Ruprechtice 

budované v souvislosti s akcí "Vodojem Horská a zásobní řady a splašková kanalizace"  

Jedná se o vodovodní přípojky napojené na nově budované vodovodní řady LT DN 200 a nově 

prodloužený vodovodní řad PE63 pomocí navrtávacího pasu 

 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2179/2 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1185 ul. Divoká) 

 na pozemku parc. č. 843/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2132/1 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1182 ul. Horská) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2169 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 341 ul. Horská) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2168/2 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1345 ul. Horská) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2177/2 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1186 ul. Divoká) 

 na pozemku parc. č. 843/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2128/2 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2128/2) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2182 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1230 ul. Kovařovicova) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2177/3 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 115 ul. Kovařovicova) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená za obvodovou zeď domu na parc. č. 2148/5 do umístěné 

vodoměrné sestavy  (pro č.p. 1038 ul. Divoká) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2163 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 150/11 ul. Divoká) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2161 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2161) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2152 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 127/13 ul. Divoká) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2125/25 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1274 ul. Kovařovicova) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2177/1 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2177/1) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2188 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 196 ul. Kovařovicova) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2155/2 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1071 ul. Hostivínova) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2151/4 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 225 ul. Divoká 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2174/1 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 112/8 ul. Divoká) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2167 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 158/7 ul. Divoká) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2168/1 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2168/1) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená za obvodovou zeď domu na parc.č. 2148/8 do umístěné 

vodoměrné sestavy (pro č.p. 1039 ul. Divoká) 



 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2190 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 171 ul. Kovařovicova) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2180 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 331 ul. Kovařovicova) 

 na pozemku parc. č. 843/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2133/1 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1310 ul. Horská) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2174/3 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2174/3) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2125/4 do vodoměrné šachty 

(pro č.p. 1079 ul. Kovařovicova) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2172/1 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2172/1) 

 na pozemku parc. č. 2171 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2172/2 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2172/2) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2172/3 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2172/3) 

 na pozemku parc. č. 2184/1 a vedená k okraji pozemku parc. č.  2172/4 do vodoměrné šachty 

(pro stavební pozemek parc. č. 2172/4) 

 
Splaškové kanalizační přípojky jsou napojeny: 

 na nově navrženou splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 2184/1. Od napojení je přípojka 

vedena k okraji pozemku parc. č. 2125/16, kde se nachází šachta S1 DN400. Odtud trasa 

pokračuje jihovýchodním směrem a po 12 m se napojí na stávající šachtu DN1000 (pro č.p. 

1274 ul. Kovařovicova) 

 na nově navrženou kanalizaci KAM DN300 na pozemku parc. č. 2184/1. Od napojení je 

přípojka vedena k okraji pozemku parc. č. 2177/1, kde se nachází šachta S1 DN400. Odtud trasa 

pokračuje severním směrem a po 20 m se kolmo napojí na RD (pro stavební pozemek parc. č. 

2177/1) 

 na nově navrženou splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 2184/1. Od napojení je přípojka 

vedena k okraji pozemku parc. č. 2188, Od napojení je přípojka vedena k okraji pozemku parc. 

č. 2177/1, Odtud trasa pokračuje jihovýchodním směrem a po 8 m se kolmo napojí na RD (pro 

č.p. 196 ul. Kovařovicova) 

 na nově navrženou splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 2184/1. Od napojení je přípojka 

vedena k okraji pozemku parc. č. 2180, kde se nachází šachta S1 DN400. Odtud trasa pokračuje 

severním směrem a napojí na stávající kanalizaci přes nově navrženou šachtu DN400. 

(pro č.p. 331 ul. Kovařovicova) 

 na nově navrženou kanalizaci KAM DN300 na pozemku parc. č. 2184/1 přes revizní šachtu 

DN1000. Odtud trasa pokračuje za hranici pozemku parc. č. 2125/4, kde je ukončena revizní 

šachtou DN400 (pro č.p. 1079 ul. Kovařovicova) 

 na nově navrženou splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 2184/1 vedenou na pozemek 

parc. č. 2190, kde se nachází šachta S2 DN400. Trasa dále pokračuje do revizní šachty S1 

DN400 a odtud pokračuje západním směrem ke se napojena stávajíc rozvody kanalizace (pro 

č.p. 171 ul. Kovařovicova) 

 na nově navrženou uliční šachtu S5 DN1000 na pozemku parc. č. 2184/1. Od napojení je 

přípojka vedena k okraji pozemku parc. č. 2174/3 kde bude zakončena šachtou S1 DN400. 

(pro stavební pozemek parc. č. 2074/3) 

 na nově navrženou uliční šachtu S5 DN1000 na pozemku parc. č. 2184/1. Od napojení je 

přípojka vedena k okraji pozemku parc. č. 2174/3 kde bude zakončena šachtou S2 DN400. 

(pro stavební pozemek parc. č. 2074/2) 

 na nově navrženou kanalizaci KAM DN300 na pozemku parc. č. 2184/1 přes šachtu DN1000 

S4 k okraji pozemku parc. č. 2172/4, kde je trasa ukončena šachtou S1 DN400  (pro stavební 

pozemek parc. č. 2172/1) 



 na nově navrženou kanalizaci KAM DN300 na pozemku parc. č. 2184/1 přes šachtu DN1000 

S3 k okraji pozemku parc. č. 2172/3, kde je trasa ukončena šachtou S1 DN400  (pro stavební 

pozemek parc. č. 2172/2) 

 na nově navrženou kanalizaci KAM DN300 na pozemku parc. č. 2184/1 přes šachtu DN1000 

S3 k okraji pozemku parc. č. 2172/3, kde je trasa ukončena šachtou S1 DN400  (pro stavební 

pozemek parc. č. 2172/3) 

 na nově navrženou kanalizaci KAM DN300 na pozemku parc. č. 2184/1 přes šachtu DN1000 

S4 k okraji pozemku parc. č. 2172/4, kde je trasa ukončena šachtou S1 DN400  (pro stavební 

pozemek parc. č. 2172/4) 

 

 
 

 

Zveřejněno:  27.4.2022 – 15.5.2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Maturová, v.r. 

vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

 

 

 

 



 


