Obec Ř í c m a n i c e
Komenského 68, 664 01 Řícmanice
IČ: 00374903

č. účtu: 1345044329/0800

tel: 545 227 567

web: www.ricmanice.cz

e-mail: ou_ricmanice@volny.cz

Vážení občané,
vzhledem k pokračujícím pracím na kanalizaci v Řícmanicích, znovu
upozorňujeme všechny občany na možnost využití hromadné objednávky na
projekty jednotlivých domovních přípojek.
Lhůta pro podání žádosti o vypracování projektové dokumentace je do
19.11.2014.
V tento den proběhne schůzka všech zájemců o projektovou dokumentaci a budou
Vám zodpovězeny případné dotazy projektantkou i zástupcem firmy, která v obci
kanalizaci buduje.
Schůzka proběhne ve středu 19.11.2014 v 17:30 hod. v sále restaurace U
Lajcmanů.
Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit a máte zájem o projekt přípojky, stačí když
dáte vědět na obecní úřad Lence Kunčarové na tel. č. 545 227 567 nebo
724 352 527 a projektant Vás bude kontaktovat.
Cena za projekt přípojky je stanovena projektantem na 2 500,- Kč bez DPH.
Obecní úřad by vybral od zájemců zálohu ve výši 1000,- Kč a zbytek by občané
dopláceli až po odevzdání projektové dokumentace projektantem.
Platbu zálohy je možné provést v hotovosti na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo bezhotovostním převodem, kdy je potřeba požádat o přidělení
variabilního symbolu Lenku Kunčarovou na výše uvedených kontaktech.
Pokud budete žádost podávat písemně, prosím uveďte všechny kontaktní údaje
včetně plné adresy a tel. čísla.
Jedná se o všechny lokality v Řícmanicích, kterých se týká nově budovaná
kanalizace – netýká se tedy lokality Na Štukách a všech nemovitostí nacházejících
se podél krajské silnice (ulice Husova a ulice Komenského). Na schůzce
19.11.2014 bude rovněž probíhat soupis zájemců o koupi domovních šachet,
s jejichž nákupem může obec rovněž pomoci a to hromadnou objednávkou a tudíž
lepší cenou.
Případné další dotazy na tel. č. 737 850 446 Ing. Lenka Lišková, popř. dotazy,
které se týkají přímo projektu, zodpoví zástupce projekční firmy AQUA PROCON
s.r.o. Ing. Michaela Juráňová, tel.: 541 42 60 26, mobil: 605 20 44 02.

Ing. Lenka Lišková, starostka obce

Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce dne 05.11.2014, sejmuto ……………..

