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 tomu, že již započaly práce na první etapě rozšíření kanalizace
v Řícmanicích, nabízíme možnost pomoci s projekty domovních přípojek všem
vlastníkům nemovitostí, kteří se budou na kanalizaci napojovat. Jedná se o
hromadnou objednávku u projektanta, který projektoval kanalizaci v Řícmanicích.
Tuto objednávku by učinila obec a poté předala projektantovi kontakty na majitele
budoucích přípojek. Projektant si již sám domluví jednotlivé schůzky na místě a
dle domluvy vyhotoví projekt včetně všech povolení.
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.
Prosím, pokud máte zájem o tuto spolupráci, kontaktujte obecní úřad
telefonicky na tel.č. 545227567 nebo 724352527 nebo mailem
ou_ricmanice@volny.cz s uvedením Vaší adresy a tel. kontaktu, dále je
potřeba dohodnout způsob úhrady zálohy. Platbu zálohy je možné provést
v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách nebo bezhotovostním
převodem, kdy je potřeba požádat o přidělení variabilního symbolu.
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.

Sdělení pro občany a majitele nemovitostí na ulici Havlíčkova:
Občané na ulici Havlíčkova již ohledně výše zmiňovaných projektů kanalizačních
přípojek byli kontaktováni a zájemci, kteří se na schůzi konané dne 15.10.2014
nahlásili, budou příští týden v pondělí 3.11.2014 a ve středu 5.11.2014 osobně
navštíveni na svých adresách zástupkyní projekční firmy AQUA PROCON s.r.o.
Ing. Michaelou Juráňovou.
Dáváme tímto tedy na vědomí, že v uvedených dnech se budou po obci pohybovat
zástupci projekční firmy a budou jednotlivě obcházet nahlášené zájemce o projekty
připojení ke kanalizaci.
Ohledně úhrady ceny za vypracování projektu platí i pro občany na ulici
Havlíčkova výše popsané podmínky, prosíme proto, aby se občané z ulice
Havlíčkova dostavili nebo kontaktovali obecní úřad ohledně úhrady záloh.

Ing. Lenka Lišková, starostka obce
Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce dne 31.10.2014, sejmuto ……………..

