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• lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního
pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek
2000 Kč pro děti do 15 let,
• i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí
vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Zahájení stavby obchodního
centra
Dovolujeme si Vás informovat, že po více než dvou letech příprav projektu obchodního centra, proběhlo
dne 6. 5. 2016 oficiální předání staveniště stavební
společnosti Metrostav, která předmětné dílo bude stavět pro investora RP Šestajovice, s.r.o. (vlastněná českými společnostmi KPD Group, s.r.o. a Absis, a.s.).
Výstavba, která bude probíhat od uvedeného data je plánována na cca. 6 měsíců, přičemž hlavním cílem je otevřít obchodní centrum pro veřejnost před adventem 2016.
Hlavními nájemci budou potraviny BILLA, drogerie TETA,
Pet Center, tabák EFKO, vinotéka a italská restaurace
AMBLER, vybavení pro zahrady WERCO-HECHT. Obchodní centrum disponuje ještě dvěma neobsazenými
jednotkami a to o ploše 140m2 a 20m2, které společnost
RP Šestajovice, s.r.o. veřejně nabídne místním obchodníkům.
Budova nákupního centra je řešena jako jedna bezbariérová hmota, která je uvnitř rozdělena na jednotlivé obchodní jednotky se samostatnými vstupy pro veřejnost
z chodníku v přední frontě budovy a samostatným zásobováním v zadní části objektu. Součástí řešení celého
území jsou zpevněné parkovací plochy pro osobní vozy
před nákupním centrem. Z důvodu nabídky širší škály služeb obyvatelům budou v budoucnu v části zpevněné plochy umístěny samoobslužné myčky pro osobní vozidla.
Z hlediska urbanistického se jedná o výstavbu v samostatném územním segmentu, kde může dle územního
plánu vzniknout postupně cca 3 až 6 samostatných ob-

jektů s obchody a službami. Hmoty přízemních a patrových objektů budou obklopeny parkovišti, která budou
oddělena stromořadími a střední a vysokou zelení od silnice. Výstavba v našem zájmovém území tvoří severovýchodní okraj, který se vymezuje prostou hmotou budovy
jako akcent při příjezdu do obce Šestajovice a otevírá prosklené vstupní fasády směrem k parkovišti a budoucímu
středu tohoto území.
V rámci stavby dojde k částečnému omezení dopravy,
za což s investor všem občanům omlouvá. Veškerá nákladní a stavební doprava však bude vedena mimo obec.
Těšíme se na slavnostní otevření centra, o kterém Vás
budeme zavčas informovat.

