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1 oznam:
Mesto Rajecké Teplice ako investor pripravuje podklady k vydaniu stavebného povolenia na stavbu - rozšírenie
splaškovej kanalizácie - I. etapa. Rozšírením splaškovej kanalizácie bude riešená súčasná nepriaznivá situácia v
odkanalizovaní obytných a úžitkových stavieb nachádzajúcich sa na území mesta Rajecké Teplice a v mestskej
časti Poluvsie. Podmienkou vydania stavebného povolenia na stavbu kanalizácie je súhlas občanov s
umiestnením kanalizácie na pozemkoch v ich vlastníctve.
Jedná sa konkrétne o umiestnenie kanalizačnej prípojky a revíznej šachty v areáli nehnuteľnosti občana, ktorá
bude umiestnená v ňom tesne za plotom a jej presne umiestnenie bude riešené až v realizačnom projekte na
základe konzultácie s občanom. Čiže sa nejedná o verejné priestranstvá a ani napr. trasovanie kanalizačného
zberača v areáli rodinného domu.
Za týmto účelom zaslalo mesto dotknutým občanom Zmluvy o uzavretí budúcej Zmluvy o zriadení vecného
bremena ktorými vlastníci pozemkov udelia súhlas investorovi k umiestneniu a vybudovaniu kanalizácie na časti
ich pozemkov. Zmluvy sú podmienkou vydania stavebného povolenia, bez týchto zmlúv žiaľ mesto nemôže
plánovaný projekt kanalizácie začať realizovať.
Preto Vás touto cestou Vás žiadame o spoluprácu v rámci príprav rozšírenia splaškovej kanalizácie a prosíme
o včasné doručenie zmlúv, za čo Vám vopred ďakujeme.
2 oznam: Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v dňoch od 12. 4. do 23. 4. sa uskutoční zber objemného odpadu. Bude prebiehať na
prevádzke technických služieb mesta na ulici Kuneradská cesta, kde od Vás pracovníci mesta objemný odpad
prevezmú a prípadne dotriedia. Pre osamelo žijúcich dôchodcov bude na požiadanie zabezpečovať odvoz tohto
odpadu mesto. Odvoz bude možné dohodnúť na t. č. 0905 548 523. Zberá sa nábytok, dvere, koberce, matrace,
linoleum, guma, umývadlá, záchody, stavebný polystyrén a pod. Nezberá sa stavebný odpad ako betón, tehly,
murivo, obkladačky, sadrokartón, strešná krytina a pod.
Zber odpadu sa na prevádzke technických služieb uskutoční nasledovne:
Pondelok 7,00 – 15,30 hod.
Utorok 7,00 – 15,30 hod.
Streda 7,00 – 16,30 hod.
Štvrtok 7,00 – 15,30 hod.
Piatok 7,00 – 15,30 hod.
Sobota 7,00 – 13,00 hod.
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