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Teplárna Liberec ve spolupráci 
s Vratislavicemi nad Nisou uloží do 
země parovod v zámeckém parku 
Důvodem spole čného projektu je zatraktivn ění zámeckého 
parku, který slouží jako místo k relaxaci a zárove ň jako 
zajímavá p řírodní lokalita ob čanům Vratislavic nad Nisou již 
řadu let. Stavební práce si vyžádají uzav ření průchodu pod 
školkou a v záv ěrečné fázi i krátkodobé omezení dodávek tepla 
v části tohoto m ěstského obvodu. Celková spole čná investice 
se bude pohybovat nad hranicí 5 milión ů korun a zákazník ům 
přinese také snížení tepelných ztrát v této části parovodu.  
 
„Jsme rádi, že ve spolupráci s Teplárnou Liberec zakopeme 
parovod, který vede zámeckým parkem více než dvacet let a určitě 
do takového místa nepatří. Podařilo se nám na tuto stavbu uvolnit  
2 milióny korun z rozpočtu. Protože chceme, aby Zámecký park 
sloužil opět občanům jako skutečné místo k odpočinku, jsou tyto 
stavební práce nezbytným krokem k uskutečnění našich plánů,“ 
upřesnil vznik projektu starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš 
Pohanka.  
 
Výkopové práce začnou v zámeckém parku už v pondělí  
16. listopadu a vyžádají si uzavření chodníku pod školkou. V další 
fázi bude ještě nutné dočasně provizorně přeložit vjezd do 
Restaurace Konírna. Vlastní přepojování nově uloženého parovodu 
si vyžádá krátkodobou odstávku tepla pro více než 800 domácností 
a dalších nebytových prostorů, které jsou vytápěné z liberecké 
teplárny. Pokud nedojde ke komplikacím a k nepříznivým vlivům 
počasí, celý projekt by měl být ukončen ještě v letošním roce. 
 
„Vyšli jsme vstříc vratislavickému vedení, které mělo na zakopání 
parovodu velký zájem v souvislosti s dalšími plány na rozvoj 
zámeckého parku. Nám se sníží ztráty v této části parovodu a 
zároveň si přichystáme připojení k multifunkčnímu objektu za 
obecním úřadem. Protože se jedná o výjimečnou přírodní lokalitu, 
využíváme období vegetačního klidu tak, aby byl park na jaře 
k dispozici vratislavickým občanům,“ uvedl k třímiliónové investici 
místopředseda představenstva Teplárny Liberec Tomáš Balcar.    
 

 

Teplárna Liberec, a.s. zásobuje v Liberci a Vratislavicích nad Nisou 
teplem a teplou vodou na 19 tisíc domácností. V hospodářském 
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roce 2008/2009 provedla investiční akce do svých zařízení ve výši 
35 mil. Kč. Investice směřovaly do rekonstrukce rozvodné sítě ve 
Starých Pavlovicích, do připojení nových zákazníků a v neposlední 
řadě právě do projektu v Rochlicích. 

 


