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Dotační program „Kanalizační přípojky v ulicích Na Celné, Turnovská a Jeřábkova“

Dotační  program  města  Sobotka  je  vyhlášen  v souladu  s ustanoveními  §  10a  –  10d  zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

1. Účel dotačního programu:
Úhrada veřejné části nově budované kanalizační přípojky k nemovitosti v rámci akce Sobotka-Osek:
Kanalizace a čistírna odpadních vod - 4. etapa SO-107 Kanalizační stoka "C" ul. Na Celné.
2. Důvody dotačního programu:
Zachování rovného a totožného přístupu ke všem vlastníkům nemovitostí připojených na veřejnou
kanalizaci budovanou v průběhu etap 1,2,3 akce Sobotka-Osek: Kanalizace a čistírna odpadních
vod. V předchozích etapách byly náklady spojené s realizací veřejné části kanalizačních přípojek k
nemovitostem jejich vlastníkům rovněž hrazeny.
3. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města:
700 000 Kč
4. Kritéria pro stanovení výše dotace:
Délka veřejné části kanalizační přípojky v metrech (tj. vzdálenost v metrech mezi hlavní kanalizační
stokou a hranicí pozemku připojované nemovitosti)
5. Okruh způsobilých žadatelů:
Majitelé nemovitostí v ul. Na Celné čp.168,169,170,172,173,174,175,176,177,179,180,181,231,
269,276,279,280,288,534, v ul. Turnovská čp. 158,159,160,161,165,166,192,193, v ul. Jeřábkova 
čp. 137,183,185,189,190 a na nám. Míru 194,195,196 (vyústění do ul. Jeřábkova). Žádost podávají 
společně všichni spoluvlastníci předmětné nemovitosti, a to konkrétně podílem vymezeným 
zápisem vlastnického práva v KN.
6. Lhůta pro podání žádosti:
Od 14.7.2016  do 31.8.2016 do 14:00 na podatelnu MěÚ Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
7. Kritéria hodnocení žádosti:
Úspěšná bude každá žádost, která bude všemi vlastníky předmětné nemovitosti úplně a správně 
vyplněna a ve výše uvedeném termínu podána na podatelnu MěÚ Sobotka.
8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Do 30.10.2016
9. Podmínky pro poskytnutí dotace:
Vlastnictví nemovitosti a podání úplné žádosti.

Příloha: Formulář žádosti o dotaci 
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Žádost o dotaci 
Dotační program "Kanalizační přípojky 

v ulicích Na Celné, Turnovská a Jeřábkova"

Jméno(a)
 a příjmení 
vlastníka(ků)
nemovitosti

Adresa 
připojované 
nemovitosti

Adresa 
bydliště
vlastníka(ků) 
nemovitosti

Data narození

Telefon 
e-mail

Požadovaná 
výše dotace 

2458,73 Kč / m přípojky x počet metrů veřejné části přípojky

Účel použití 
dotace

Úhrada veřejné části nově budované kanalizační přípojky k nemovitosti čp. …....... v
rámci akce Sobotka-Osek: Kanalizace a čistírna odpadních vod - 4. etapa SO-107
Kanalizační stoka "C" ul. Na Celné.

Doba, ve 
které bude 
dosaženo 
účelu dotace

rok 2016

datum vyhotovení žádosti Podpisy vlastníků*
 

 *V případě zastoupení na základě plné moci doložte i tuto plnou moc.


