Obec Hradčany
Hradčany 64, 751 11, IČO 00636282
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Obec: Hradčany
Adresa: Hradčany 64, 751 11
Směrnici schválila: Blažena Mikulíková, starostka obce
Projednáno a schváleno v ZO: 21. 6. 2018
Datum zpracování: 21. 6. 2018
Směrnice nabývá účinnosti: 1. 7. 2018
VJEZDY A PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY
1. Dotace bude poskytována vždy na jeden vjezd od krajské (místní) komunikace
po garáž nebo garážové stání u RD v šířce 3,5 metru x délka. Přístupový chodník
od krajské (místní) komunikace ke vchodovým dveřím domu v šířce 1,2 m x délka
+ obruby.
2. Podle předpokládaných rozměrů složí žadatel zálohu na obecním úřadě ve výši 200
Kč za 1 m2.
3. Faktura musí být vystavena na obec Hradčany. Kontrolní komise obce provede
skutečné zaměření již dokončené stavby, které předá účetní obce.
4. S majitelem nemovitosti bude provedeno vyúčtování zálohy a sepsána smlouva
o dotaci.
5. Dotace na vjezd a chodník ze strany obce bude maximálně 100 000 Kč.
PARKOVACÍ STÁNÍ
1. Dotace bude poskytována vždy na
a) První parkovací místo
500 Kč/1 m2
b) Druhé parkovací místo
1000 Kč/1 m2
c) Třetí parkovací místo
úhrada v plné výši
2. Podle předpokládaných rozměrů složí žadatel zálohu na obecním úřadě.
3. Faktura musí být vystavena na obec Hradčany. Kontrolní komise obce provede
skutečné zaměření již dokončené stavby, které předá účetní obce.
4. S majitelem nemovitosti bude provedeno vyúčtování zálohy.
PODMÍNKY DOTACE
1. Majitel nemovitosti podá na obec žádost, která je přílohou této směrnice a bude
zveřejněna na stránkách obce v sekci Dotace poskytnuté.
2. V žádosti na parkovací stání bude situační nákres parkovacího místa včetně rozměrů.
3. Stavba bude vždy zahájena až po úhradě zálohy
4. Dotace na parkovací místa u nemovitostí bude poskytnuta pouze na stání, která jsou
před oplocením nemovitosti
5. Dlažba na vjezdy, chodníky i parkovací stání bude zámková ve tvaru „H“ v barvě šedé,
po dohodě mohou být provedeny ozdoby v barvě červené
6. Zhotovitelem vjezdu bude stavební firma, kterou vybere obec.
7. Žádosti budou jednotlivě projednávány na zasedání zastupitelstva obce.
8. Příjemce dotace musí mít vyrovnané veškeré závazky vůči obci.
V Hradčanech dne 21. 6. 2018
Blažena Mikulíková, starostka obce

Stránka 2 z 2

