PŘÍPRAVA A REALIZACE PŘÍPOJEK V RÁMCI PROJEKTU ZLEPŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
MĚSTA NEJDKU
Společně se zahájením výstavby projektu Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku byla započata
projekční příprava jednotlivých přípojek vody a kanalizace.
Všichni majitelé nemovitostí, kteří při přípravě výše uvedeného projektu projevili zájem o vybudování přípojek
vody nebo kanalizace a byli zařazeni do projektu, budou postupně kontaktování pracovníky projekční kanceláře
Ing. Jana Šintáka – I.P.R.E. Každý majitel nemovitosti bude muset na předloženém tiskopisu předat všechny
potřebné informace pro přípravu projektu a následnou realizaci přípojek (veřejné i soukromé části). Projekční
kancelář připraví pro každého majitele nemovitosti, která je zahrnuta do projektu, zdarma projektovou
dokumentaci přípojek v celé délce, tzn. veřejnou i soukromou část. Aby občané nemuseli hradit správní poplatky,
bude všechny stavebníky zastupovat v rámci správního řízení na stavebním úřadě město Nejdek. V souvislosti
s tímto je potřeba, aby každý oslovený majitel nemovitosti podepsal plnou moc.
Upozorňujeme, že celý projekt (mimo soukromé části přípojek, kterou si každý majitel nemovitosti musí hradit
sám) je částečně hrazen z dotace, proto každý majitel nemovitosti, který v minulosti projevil zájem o vybudování
přípojek, je součástí tohoto projektu a do jeho dostavby je povinen vybudovat soukromou část přípojek a zajistit
napojení na jednotlivé řady vody nebo kanalizace.
Nemovitost, které nejsou zařazeny do projektu (např. nově zkolaudované stavby) si musí celou požadovanou
přípojku vody nebo kanalizace hradit sám. I těmto občanům se město Nejdek bude snažit při přípravě pomoci.
V případě potřeby mohou tito majitelé nemovitostí kontaktovat Odbor investic a správy majetku, oddělení
investic.
Každý z majitelů nemovitostí zařazený do projektu je přímo odpovědný za dodržení všech podmínek poskytnutí
dotace. V případě, že nebude ze strany těchto majitelů nemovitostí poskytnuta řádná součinnost při realizaci
projektu, dotkne se rozhodnutí poskytovatele dotace každého občana našeho města.
V případě potřeby řešení nestandardních situací při přípravě nebo realizaci projektu se můžete obracet písemně
nebo osobně v úředních dnech na Odbor investic a správy majetku, oddělení investic.
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