
Informace ke smlouvám na investiční příspěvek na kanalizaci a ČOV Hradčany 

 

Vážení spoluobčané, 

doplňujeme informace o výstavbě kanalizace a ČOV v naší obci.  V současné době začnou stavební 

práce na hlavním řadu, veřejných částech přípojek a budově ČOV. Po skončení stavebních prací bude 

spuštěn zkušební provoz. V rámci zkušebního provozu bude vyhlášeno a umožněno napojení do 

splaškové kanalizace jednotlivých nemovitostí, které budou mít zaplacen investiční příspěvek. 

V souvislosti s Projektem kanalizace dne 20. 1. 2020 schválilo zastupitelstvo obce Hradčany usnesením 

č. 14 na veřejném zasedání investiční příspěvek určený k dofinancování stavby kanalizace a ČOV, a to 

paušální částkou ve výši:    

15.000,- Kč za nemovitost, ve které byla ke dni 20. 1. 2020 trvale hlášena min. 1 osoba 

20.000,- Kč u nemovitostí, ve které nebyla ke dni 20. 1. 2020 trvale hlášena žádná osoba 

Částku bude možno uhradit jednorázově v hotovosti nebo na účet obce do 30 dní od podpisu smlouvy, 

či ve třech po sobě jdoucích splátkách, dle domluvy při podpisu smlouvy s poslední splátkou do 31. 8. 

2021. 

Vzory smluv budou k nahlédnutí na internetových stránkách obce 

Smlouvy o investičním příspěvku mezi obcí a vlastníkem nemovitosti se podepisují od 26. 4. 2021 do 

29. 5. 2021 v kanceláři obecního úřadu vždy v úředních hodinách starosty – tedy v pracovních dnech: 

Pondělí 26. 4. :  18 - 19:30 hodin   Pondělí 10. 5.: 18 – 19:30 hodin 

Pátek 30. 4.: 9 – 12 hodin    Pátek 14. 5.: 9 – 12 hodin  

Pondělí 3. 5.: 9 - 12 hodin      Středa 19. 5.: 9 – 12 hodin 

Středa 5. 5.: 9 – 12 a 18 – 19:30 hodin   Čtvrtek 20. 5.: 9 – 12 hodin  

Čtvrtek 6. 5.: 9 – 12 hodin    Pondělí 24. 5.: 9 – 12 a 18 – 19:30 hodin 

       Úterý 25. 5.: 9 – 12 hodin 

    

s ohledem na chalupáře také o víkendech: 

Sobota   1. 5. 2021 – 9 až 12 hodin 

Sobota   8. 5. 2021 – 9 až 12 hodin 

Sobota  29. 5. 2021  - 9 až 12 hodin           

U nemovitostí s více vlastníky (i v případě SJM) je třeba, aby se k podpisu smlouvy dostavili všichni 

vlastníci nebo aby pověřený podepisující zástupce byl vybaven plnou mocí (nemusí být ověřena), která 

se stane přílohou této smlouvy (ke stažení na internetových stránkách obce Hradčany. 

 Upozorňujeme občany, že smlouvu se zvýhodněnou úhradou je třeba podepsat do 29. května 2021. Po 

tomto datu zvýhodněná úhrada nebude možná. Navýšení investičního příspěvku po výše uvedeném datu 

bude předmětem jednání zastupitelstva obce. 

Realizace přípojek na vlastním pozemku 

Náklady na vybudování neveřejné části přípojky si každý vlastník nemovitosti hradí sám.  Realizace 

takovéto přípojky musí být oznámena na obecním úřadě a před zasypáním nafocena a odsouhlasena 

zástupcem obce. 

V případě jakýchkoli dotazů se s důvěrou obracejte na zastupitelstvo obce Hradčany. 



 


