Investiční plán na rok 2020 město Slatiňany
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Návrh nového chodníku do Švermovy ulice navazuje na úseky ulice,
kde je již v současnosti chodník vybudován, a proto je celkově veden
Vybudování nového chodníku v ulici Švermova po západní straně ulice. Chodník bude tak logicky navazovat na
zastavěné území města. Nový chodník naváže na stávající chodník u
Penzionu Bonet, a dále na chodník za křižovatkou s ulicí Družstevní
vyjma prostoru před bytovým domem č.p. 753-756.
Záměr města spočívá ve vybudování parkoviště před stadionem
Spartaku pro 32 stání osobních automobilů a dále pak stání pro
autobus. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách
Smetanova nábřeží. Parkovací stání jsou navržena jako podélná,
Vybudování parkoviště u stadionu Spartak
kolmá i šikmá a jsou navržena z betonové dlažby barvy červené,
lemování bude pomocí betonových obrub dvou typů barvy přírodní a
podélné stání u řeky Chrudimky je navrženo ze zatravňovacích
tvárnic.
Nový přechod v místě odstraněné márnice včetně nového osvětlení,
Vybudování přechodu pro chodce
který bude navazovat na novou hřbitovní bránu v obvodové zdi
Schmoranzova
hřbitova.
Úpravy kruhového objezdu ve Slatiňanech, nové obruby, výměna
osvětlovacích těles a posunutí blíže ke středu, umístění symbolu
Stavební úpravy kruhového objezdu
Slatiňan.
Oprava mostu ve Škrovádě
Oprava chodníku v ulici Nádražní

chodníky
Oprava chodníku v ulici 5. května
chodníky
Oprava chodníku v ulici Čechova
chodníky

Rekonstrukce VO v ulici Schmoranzova
VO

Rekonstrukce VO v ulici Švermova
VO
VO
nebytové
prostory

Stručný popis akce

Rekonstrukce VO v části T.G.M.
Vybudování nové hřbitovní brány

Oprava povrchu hřiště Nerudova
hřiště
Oprava elektroinstalace MŠ Slatiňany
školství

Poznámka

Situační výkres zveřejněn na webových stránkách
města ve složce Výhledové projekty. Nyní ve fázi
zpracovávání projektové dokumentace.

Situační výkres zveřejněn na webových stránkách
města ve složce Výhledové projekty. Nyní ve fázi
zpracovávání projektové dokumentace.

Vydáno stavební povolení.

Ve fázi zpracování situačního výkresu.

Oprava mostu se bude realizovat na základě
závad vyplývající z revizní zprávy.
Akci lze realizovat bez stavebního povolení. Bude
nutné zpracovat pouze položkový rozpočet pro
veřejnou soutěž.
Akci lze realizovat bez stavebního povolení. Bude
nutné zpracovat pouze položkový rozpočet pro
Jedná se o výměnu dlažby a obrub chodníku.
veřejnou soutěž.
Oprava části chodníku v ul. Čechova, po pravé straně od ul.
Akci lze realizovat bez stavebního povolení. Bude
Schmoranzova ke křižovatce s ul. Štěpánkova. Jedná se o výměnu
nutné zpracovat pouze položkový rozpočet pro
dlažby a obrub chodníku.
veřejnou soutěž.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího VO v ulici Schmoranzova, a to od Situační výkres zveřejněn na webových stránkách
města ve složce Výhledové projekty. Nyní ve fázi
kruhového objezdu (šišáku) až k železničnímu přejezdu. Záměr
spočívá v pořízení 10-ti nových LED osvětlovacích těles včetně sloupů rozpracování projektové dokumentace
a jejich nového rozmístění včetně položení nového rozvodu zemního
kabelového vedení.
Jedná se o rekonstrukce veřejného osvětlení a to od nového
Ve fázi zpracování situačního výkresu.
chodníku od penzionu Bonet až k ulici Vítězství. Záměr spočívá v
pořízení nových LED osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich
nového rozmístění včetně položení nového rozvodu zemního
kabelového vedení
Jedná se o pořízení nových osvětlovacích těles do prostor, kde dosud Ve fázi zpracování projektové dokumentace.
VO nebylo - od radnice po výjezd na Chrudim.
Skica návrhu byla zveřejněna v srpnových
Vybudování nové hřbitovní brány dle návrhu paní Odehnalové.
Ozvěnách roku 2019. Ve fázi zpracování
Návrh byl schválem ZM.
projektové dokumentace.
Akci lze realizovat bez stavebního povolení. Bude
Jedná se o výměnu dožilého povrchu celého hřiště včetně doplnění nutné zpracovat pouze položkový rozpočet pro
herními prvky.
veřejnou soutěž.
Ve fázi zpracování projektové dokumentace.
Jedná se o kompletní výměnu elektroinstalace v celém objektu MŠ,
která je vedena v hliníku na základě požadavku revizní zprávy.
Jedná se o opravu konstrukčních prvků pod mostem.
Oprava povrchu části chodníku v ul. Nádražní, od nádraží ke
křižovatce ul. Švermova. Žulové kostky budou zachovány, povrch
chodníku bude vyrovnán do roviny.

Pozn.: Veškeré akce budou realizovány za podmínek dostatečného vyčlenění finančních prostředků v rámci návrhu rozpočtu a objemu disponibilních zdrojů města. Návrh rozpočtu
schvaluje Zastupitelstvo města. Plán bude ještě případně aktualizován a doplněn.
Informace zpracovány k 27. 9. 2019
Zpracoval: Ing. Stanislav Šťastný

