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Stanovisko k záměru zasíťování lokality „Díly nad dědinou“
Vážený

pan Čevelík Vlastimil

Obracíme se na vás jako spoluvlastníka pozemku parc.č 1074 v k.ú. Tupesy na Moravě
s žádostí o vyjádření Vašeho závazného stanoviska k zastavitelnosti těchto parcel po
seznámení se se se studií „ZTV Díly nad dědinou“ a předběžnými náklady.
Prosíme vás - otázky si nejprve všechny přečtěte a následně odpovídejte tím, že označíte
platnou variantu křížkem, nebo zakroužkujete.
Prosíme vás odpovězte na všechny otázky.
Mám zájem o realizaci stavby na pozemku :
Ihned
V době do 5 let
V době do 10 let
V delším časovém horizontu

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

☐
☐
☐
☐
☐

NE
NE
NE
NE
NE

☐
☐
☐
☐
☐

Mám zájem na tom, aby proběhlo přivedení inženýrských sítí k mému pozemku
ANO ☐
NE ☐
Nemám zájem o některou z těchto sítí: kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovod,
veřejné osvětlení, rozhlas, plynovod, elektrická energie.
Vypište: …………………………………………………………………………………….
Souhlasím s úhradou zasíťování formou uzavření tzv. plánovací smlouvy, kdy
předpokládané náklady budou určeny podílem nákladů na jmenované sítě a běžných metrů
uliční čáry pozemku příslušného vlastníka. Lhůta pro úhradu – 50% po vydání stavebního
povolení, 50% před zahájením stavby. Případný doplatek daný nepředpokládaným navýšením
nákladů nejdéle do 1 roku po kolaudaci stavby. Definitivní náklady budou určeny skutečnými
náklady díla. Příprava a následná realizace díla se v případě souhlasu vlastníků předpokládá
bez zbytečného odkladu.
Komunikaci a chodník uhradí Obec Tupesy nejdříve poté co dojde k zástavbě 2/3 lokality.
ANO ☐
NE ☐
Jsem připraven se podílet na financování inženýrských sítí jiným způsobem
Prosím uveďte váš návrh:
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S principem spolufinancování

SOUHLASÍM ☐

NESOUHLASÍM ☐

Na spolufinancování se

BUDU PODÍLET ☐

NEBUDU PODÍLET ☐

Mám záměr pozemek prodat

ANO ☐

NE

☐

Mám zájem nabídnout pozemek obci Tupesy za cenu určenou znaleckým posudkem dle
cenového předpisu
ANO ☐
NE ☐
Se zástavbou v dané lokalitě

SOUHLASÍM ☐

NESOUHLASÍM ☐

Prostor pro váš libovolný komentář, či vyjádření k danému záměru bez ohledu na výše
uvedené otázky:

Váš podpis

…………………………………

Děkujeme za vaši odpověď. Je velmi důležitá pro další rozhodování zastupitelstva obce
Tupesy o rozvoji této lokality.
Dotazník prosím vraťte na Obecní úřad v Tupesích nejpozději do 1.6.2020

Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy
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