
 
 

OBEC   JAROMĚŘICE 
Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice, IČ 00276758 

___________________________________________________________________________ 
 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamuje, 

podle § 39, odst. 1 citovaného zákona, že zveřejňuje 

 

záměr 
 

prodeje níže specifikovaných vodovodních přípojek  
ke stavebním parcelám 

v katastrálním území a majetku obce Jaroměřice 

 
 

č.1 – 208.88  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 172/22)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 172/1.  

 

č.2 – 198.57  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 172/19)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 172/21.  

 

č.3 – 200.57  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 172/19)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 172/18. 
 

č.4 – 61.28  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-2” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 2807/6/22)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 172/17. 
 

č.5 – 152.13  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 3325/17)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/8.  
 

č.6 – 175.86  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 172/19)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/10. 
  

č.7 – 101.98  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 3325/17)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/9. 

č.8 – 5.21  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 271)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/4. 
 

č.9 – 6.21  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 166/7)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/5.  
 



 
 
č.10 – 100.15  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 3325/17)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/6.  
 

č.11 – 89.62  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 3325/17)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/5.  
 

č.12 – 43.68  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 166/7)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/2.  
 

č.13 – 57.96  vodovodní přípojka jdoucí od hlavního vodovodního řadu  

(“1-1” PE RC 90x5,4, SDR17 uloženého v p.p.č. 166/7)  
v provedení rPE 32x4,4, zakončená na p.p.č. 3325/1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Glocová  

    starostka obce  

 

 

 

Vyvěšeno dne:  30. 4. 2022 

 

Sejmuto dne:    

 

Dokument byl souběžně vyvěšen na elektronické úřední desce, která umožňuje dálkový přístup.  

 
 

 

 


