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Věc: návrhy na realizaci investic v roce 2010

Vážený pane,
na základě Vašeho dopisu SmOl/OI/13/9/2009/Zj předkládáme návrh na realizaci investic v roce
2010na území městské části Droždín. K seznamu akcí vedených v RIPO Vám sděluji, že akce
uvedené v seznamu jako pořadí důležitosti 1 - 3 jsou znovu uvedeny v požadavcích na investice
v roce 2010 (příloha č. 1) v jiném pořadí důležitosti, akce 7 a 8 již byly zrealizovány.
S pozdravem

Ing. Eva Tušková
KMČ č.2 - Droždín

Příloha č.1: Tabulka investic na rok 2010
Příloha č. 2: Seznam akcí vedený v RIPO
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Plán investic na rok 2010
Plán investic roku 2010– požadavky
P.č.
Název akce

Droždín – zpomalovací
ostrůvky – ul. Pplk. Sochora a
Horní Úlehla
Vybudování chodníku na ul.
Vítězství

Dobudování dětského hřistě –
ul. Pplk. Sochora, E.Junkové
oprava povrchu komunikace –
ul. Jesenická a Na Příhonu

A/ realizace staveb

Stav PD

zpracována

Nezpracována
Viz příloha

zpracována

Rozpočtové
náklady na
realizaci v tis.
Kč vč.DPH

Komentář (případně příloha č.)

PD zpracována (2008 – ing. Doležal), probíhá stavební řízení. Jedná se o 2 ostrůvky na silnici Olomouckého kraje na ul.
Pplk. Sochora a Horní Úlehla. Na tuto akci lze požádat KÚ o dotaci ve výši 2/3 celkové ceny, žádost nutno předložit do
konce února 2010. Jedná se o spoluúčast města na akci SSOK.
Jedná se o vybudování nového chodníku v ul. Vítězství v její horní části, k zastávce MHD, bus č.11 ve směru do
Samotišek. Tato ulice je velmi frekventovaná, je využívaná dětmi navštěvujícími ZŠ na Sv.Kopečku a je i stěžejní pro
celou „horní“ část Droždína, ul. E. Junkové s propojením na „dolní“ část obce. Předmětný úsek silnice, kde je třeba
chodník vybudovat, je velmi nebezpečný, silnice úzká a chodci jdoucí po vozovce jsou jednak ohrožováni a současně
ale i nebezpeční vlastnímu dopravnímu provozu.
Dobudování dětského hřiště – II. etapa včetně vybudování výcvikového areálu pro SDH Droždín.
jedná se o výtluky,které se již neodborně jednou opravovali a do zbývajících občané navezli kameny.
B/ projektová příprava

Plán investic roku 2010 – požadavky
P.č.
Název akce
Stav PD

Rozpočtové
Komentář (případně příloha č.)
náklady na
zpracování PD
v tis. Kč vč.DPH
PD na vybudování
Do konce 2009
Zpracování PD na novou budovu společenského centra – klubovny pro dobrovolné spolky ( hasiči, ženy, matky s dětmi,
společenského centra
by měla být
důchodci, zahrádkáři, výtvarný kroužek apod. ), místnost KMČ, v přízemí sál pro kulturní společenské akce využívaný i pro
na parc. č. 47/1,2, 69 – zpracována
jiné aktivity - aerobik, jóga, taneční, vystoupení, koncerty, cvičení matek s dětmi a žen + zázemí (kuchyňka, WC).
areál MŠ, případně p.č. studie – OKR, je
Předpokládáme využití sálu pro tělesnou výchovu jak ZŠ, tak využití MŠ.Vzhledem k tomu, že zde není vyhovující jídelna,
70 (špice pod ZŠ
žádoucí v roce
mohla by ZŠ a MŠ využívat objektu i tímto způsobem.
Droždín), případně
2010 zpracovat
přestavba a nadstavba další stupeň PD
stávající hasičky.
Droždín - koncepce
Zpracování „problémového výkresu“ průtahu obcí: ul. Gagarinova, Vítězství (k zastávce MHD č. 11 směrem do Samotišek),
dopravy
Horní Úlehla a U Cihelny. Požadavek by zajišťoval Odbor koncepce a rozvoje MmOl.
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Příloha : bod 2 – A/ Realizace staveb

