Městský obvod Plzeň 10 - Lhota
K Sinoru 62/51
301 00 Plzeň - Lhota

V Plzni dne 10. 6. 2020
Žadatel:

Věc:

Cesta k remízku, z. s.
se sídlem K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň - Lhota
IČO: 05824150

žádost o řešení projektové dokumentace splaškové kanalizace v ulici K Remízku v Plzni
ze strany Městského obvodu Plzeň 10 - Lhota

Tímto žádáme Městský obvod Plzeň 10 - Lhota o řešení projektové dokumentace splaškové
kanalizace v ulici K Remízku v Plzni ze strany Městského obvodu Plzeň 10 – Lhota.
Náš spolek je vlastníkem většiny nezbytných pozemků pro výstavu komunikace v ulici
K Remízku v Plzni (jedná se o pozemky parc. č. 527/56, 527/57, 527/59, 618/350, 820/3, 618/346,
618/372, 618/375 v katastrálním území Lhota u Dobřan).
Dalším vlastníkem pozemků, které jsou nezbytné pro výstavbu komunikace je statutární město
Plzeň (jedná se o pozemky parc. č. 820/2, 527/160, 527/159 v katastrálním území Lhota u Dobřan).
Náš spolek předpokládá, že v průběhu roku 2020 budou pozemky vlastněné spolkem nabídnuty
statutárnímu městu Plzeň jako dar. Spolu s darem pozemků nezbytných pro vybudování
komunikace bude městu darována též projektová dokumentace na komunikaci, kterou náš spolek
financuje z dotace, kterou nám poskytnul Městský obvod Plzeň 10 – Lhota.
V průběhu projekčních prací se ukázalo, že v původní projektové dokumentaci na komunikaci
v ulici K Remízku není vyprojektována splašková kanalizace.
S ohledem na skutečnost, že aktuálně v Plzni-Lhota probíhá výstavba kanalizačního řadu (včetně
doprojektování původně nezahrnutých lokalit), která je zakončena v ulici Novoveská, jakož i
s ohledem na zájem obyvatel ulice K Remízku na vybudování splaškové kanalizace včetně
následného připojení, žádáme městský obvod, aby zadal projekt splaškové kanalizace
projektantovi s odpovídající kvalifikací.
Za tímto účelem předkládáme cenovou nabídku projektanta Ing. Wollrába, s nímž jsme byli
v kontaktu.
Naši žádost odůvodňujeme též předpokládaným předáním výše uvedených pozemků, jakož i
projektu komunikace statutárnímu městu Plzeň v brzké době.
V případě zájmu zastupitelů poskytneme při zasedání zastupitelstva bližší vysvětlení.
za výbor spolku Cesta k remízku, z.s. členové výboru:
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