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Informace k výstavbě transformovny v Lichocevsi
(umožnění pasportizace nemovitostí od 20. června 2016)

Vážení spoluobčané a majitelé budov,
ČEZ zahájil výstavbu nové transformovny na pozemku parc. č. 85/5 v katastru
Lichoceves (směrem na Statenice). Doprava veškerého materiálu byla i přes odpor obce
schválena Krajskou správou a údržbou silnic, Městským úřadem Černošice, krajským úřadem
i stavebním úřadem ve Velkých Přílepech. Stavbu bude provádět fy. COM-PAKT Energy, a.s.
V první etapě budou jezdit nákladní vozidla na trase stavba za Lichocevsí – po hlavní
přes Lichoceves – pod viadukt směrem k nádraží – kolem nádraží – přes náves
v Noutonicích a dále na Svrkyni. Nákladní auta v žádném případě nesmějí jezdit po spojce
(pokud byste to zaznamenali, zkuste nákladní auto vyfotit a dejte mi zprávu).
Obci se podařilo prosadit zdokumentování stavu budov (tzv. pasportizaci) podél
dopravních zásobovacích tras. Pasportizace je nutná z důvodu možnosti uplatnění náhrad
za škody, které mohou přepravou materiálů těžkou technikou vzniknout (např. praskliny zdí,
výtluky na silnicích, apod.). Pokud byste pasportizaci svého domu odmítli, nebudete mít
možnost případné škody prokázat a tudíž ani uplatňovat nároky za vzniklé škody.
Pro provedení pasportizace je nutné, abyste umožnili vstup do domu za účelem
provedení fotodokumentace a popisu stavu budov (např. prasklin zdiva apod.).
Po dohodě se stavební firmou COM-PAKT Energy, a.s., nabízím možnost, abyste
si vyžádali přítomnost zástupce obecního úřadu během pasportizace, aby se vyloučila
možnost, že do domu pustíte někoho, kdo není k provedení pasportizace oprávněn.
V případě, že by pak nebyl zástupce obecního úřadu přítomen, mohli byste pracovníkům vstup
do domu odmítnout.
PASPORTIZACE ZAČNE UŽ V TÝDNU OD 20. ČERVNA 2016.
ZAVOLEJTE MI PROSÍM VAŠE ČASOVÉ MOŽNOSTI NA TEL: 774 531 404.
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Příloha: dopravní trasa

Dopravní trasa obsluhy stavby transformovny v Lichocevsi

