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VÝSTAVBA TECHNICKÉ VYBAVENOSTI
na Hutích

Jak jistě všichni obyvatelé Hutí vnímají, někteří trpělivě, jiní méně, probíhá v jedné polovině oblasti již druhý rok čilý stavební ruch. Ten je
spojen s výstavbou chybějících sítí technického vybavení a následnou obnovou komunikací.

Aby bylo možné nabídnout občanům v co nejkratší době standardní podmínky k bydlení, stavby se po položení sítí v ucelených částech
průběžně kolaudují a předávají příslušným správcům do provozu. Soukromým vlastníkům pak již nic nebrání, aby si postupně
připojovali své nemovitosti na veřejnou kanalizaci či plyn (samozřejmě na základě stavebních povolení a kolaudací). Podle
harmonogramu prací je dokončení této 1. etapy plánováno na září letošního roku.

Souběžně s probíhající výstavbou se dokončuje příprava dokumentace pro stavební povolení ke 2. etapě ve zbývajících ulicích či jejich
částech - Jamská, Jordánská, Těrlická, K Viaduktu, Borská, Světská, Babylonská, Sádovská, Splavná, Okrouhlíkova, Svárovská,
Skryjská. Dále se obstarávají náležitosti pro územní řízení na zavedení sítí i do ulic Nad Hutěmi, Branská (severní pokračování -část) a
ul. Borská (východ). Tyto tři ulice zatím nebyly součástí schválené dokumentace pro povolení stavby, a to z důvodu nevyjasněných
majetkoprávních vztahů a dodatečně zjištěných nároků.

V případě příznivého vývoje financování HMP (hlavním městem) bude pro 2. etapu v druhé polovině tohoto roku zajištěno zhotovení
zadávací dokumentace a zahájení vlastní veřejné soutěže pro dodavatele. Na realizaci 2. etapy se předpokládá ročně investovat
zhruba 55 mil. Kč, což odpovídá každoročnímu čerpání na stávající výstavbu infrastruktury. Zahájení prací se očekává na začátku
příštího roku a vzhledem k rozsahu, který je nepatrně větší než u 1. etapy, předpokládá se trvání výstavby v délce dvou let.

Občané budou o postupu výstavby v jednotlivých ulicích 2. etapy informováni v předstihu (tak, jak tomu bylo dosud), aby měli čas na
přípravu potřebných podkladů a aby výstavba mohla plynule pokračovat. V poslední době se investor i dodavatel potýkají stále častěji
s tím, že občané nemají připravené kiosky (skříňky) u vyústění plynové přípojky na svých pozemcích, což vede k prodlužování výstavby
a znepříjemňuje to život celému okolí. Rádi bychom touto cestou vyzvali obyvatele, aby se snažili reagovat na výzvy dodavatele a včas
připravili vše potřebné. Upozorňujeme, že pokud se tak nestane, dodavatel veřejnou část přípojky neprovede a nemovitost zůstane
bez plynofikace, a to po dobu nejméně 5 let (ochranná lhůta u komunikace).
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