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V Praze, dne 09.06.2011 

Vážení sousedé, 

rádi bychom Vás v krátkosti  informovali o nové iniciativě týkající se Vašeho pozemku v severní části osady 
Lahovská.  Na setkání organizovaném občanským sdružením dne 5.3.2011 Vám byla vysvětlena 
potencionální možnost výstavby rodinných domů ve zmíněné oblasti a s ohledem na časovou tíseň je 
naprosto nezbytné začít v této věci bez odkladu jednat. Práce na této věci se ujal pan Daniel Helcl a bude 
s Vámi dále v kontaktu. 

Prvním a nezbytným  krokem je objednání studie přípojek kanalizace a vybudování páteřních komunikací. 

Dalšími navazujícími kroky bude získání souhlasu majitelů dotčených pozemků, správců sítí a všech 
dotčených odborů Městské části, vypracování projektu a získání územního rozhodnutí pro výstavbu 
kanalizace a páteřních komunikací.  

V příloze dopisu Vám zasíláme rovněž cenovou nabídku od společnosti Bomart (v minulosti projektovala 
rekonstrukci ulice Na Hvězdárně), kterou občanské sdružení vyhodnotilo jako nejlepší z obdržených 
nabídek. 

Dále Vám zasíláme „Zadání pro studii proveditelnosti“, ve kterém je detailně popsán rozsah objednávané 
studie včetně mapky s označením dotčeného území (kanalizace v tuto chvíli končí těsně pod osadou v ulici 
Na Hvězdárně v místě budoucí otočky autobusu). 

První fáze (příprava studie a projednání na úřadech) bude znamenat finanční výdaj okolo 50 tisíc Kč (viz 
přiložený rozpočet) a proto bychom Vás, jako majitele jednoho z pozemků, rádi požádali o finanční 
příspěvek formou účelového daru na samotné započetí prací ve výši 3 000 Kč.  

Tyto prostředky budou vázány pouze na zařízení výše popsaných záležitostí. V případě, že se tento projekt z 
jakýchkoliv důvodů neuskuteční, bude vám nabídnuto jeho vrácení. 

Částku 3.000,- Kč je možné zaplatit bankovním převodem či hotovostním vkladem na pobočkách 
Raiffeisen banky  na následující účet občanského sdružení Osada Lahovská: 

Číslo účtu: 5343903001/5500 
Variabilní symbol: 1 

Po zaplacení Vám bude občanským sdružením vystaven příjmový doklad a potvrzení o přijetí daru. Při 
platbě bankovním převodem zašlete číslo vašeho účtu a datum platby e-mailem na sdruzeni@lahovska.info 
nebo oznamte na níže uvedené kontaktní telefony. 

Po shromáždění potřebného finančního obnosu bude obratem objednána studie a budeme Vás dále 
informovat o veškerých detailech. 

Předpokládaný harmonogram : 

09.06.2011 – 24.6.2011: shromáždění příspěvků od vlastníků pozemků 

Do 30.6.2011 – objednání studie u společnosti Bomart  

Do 30.8.2011 – finální verze studie včetně projednání 

Předem mnohokrát děkujeme za spolupráci 
 
 
 
………………………………………………….  ……………………………………………………. 
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