Obec Rodná, Rodná 27, 391 43 Mladá Vožice , IČ: 00582450

Vážení vlastníci nemovitostí v obci Rodná,
na setkání občanů ku příležitosti oslavy MDŽ jsem včetně jiného přednesl
i informaci o plánované opravě místních komunikací v naší obci. Oprava je
plánována již v letošním roce v jarních měsících a bude provedena strojově
pomocí finišeru asfaltovou směsí. Budou opraveny zejména překopy po zemních
pracích z předešlých let a celoplošně místní komunikace (dále jen MK) vedoucí
k nové zástavbě.
Dobře si pamatuji, že v minulosti při asfaltování v obci byla řešena i
otázka sjezdů z místních komunikací k Vašim nemovitostem a někteří vlastníci
nemovitostí využili přítomnosti finišeru v naší obci a na vlastní náklady si
nechali sjezd z MK asfaltovou směsí zpevnit a obecní úřad jim to umožnil.
I nyní již několik vlastníků nemovitostí projevilo zájem o vylepšení sjezdu
z MK ke své nemovitosti, a proto si Vás dovoluji na základě výše popsaného
oslovit tímto dopisem, aby se tato informace dostala ke všem vlastníkům
nemovitostí.
Firma, která bude opravu MK v obci realizovat, musí pochopitelně vědět
rozsah opravy a podle ní vypočítat časovou náročnost použitých strojů a také
zajistit u svého dodavatele potřebné množství asfaltové směsi. Proto si dovoluji
požádat všechny zájemce v obci Rodná, kteří zvažují zpevnění sjezdu z MK ke
své nemovitosti, aby si změřili plochu zvažovaného zpevnění asfaltovou směsí a
dostavili se ve čtvrtek dne 29. března 2018 v 19:00 hod. na obecní úřad,
Rodná 27, kde budou Vaše požadavky sepsány a zároveň za Vaši přítomnosti
zastupitelstvo obce projedná případnou jednorázovou finanční spoluúčast obce,
její výši a podmínky, za jakých by každý vlastník nemovitosti, případně bytové
jednotky mohl případný příspěvek čerpat, dojde-li k jeho schválení. Sepsané
podklady budou následující pracovní den po výše popsaném veřejném
projednání předány zástupci firmy, který Vás na základě těchto podkladů
navštíví a vyhodnotí proveditelnost s vyčíslením nákladů.
Pevně věřím, že společně nalezneme pro všechny žadatele i ostatní
vlastníky nemovitosti v otázce sjezdů z MK k nemovitostem finančně schůdné a
spravedlivé řešení!
S přátelským pozdravem

V Rodné dne 19.03.2018
Jaroslav Míchal
starosta obce Rodná
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