Plán investic roku 2017 – požadavky
KMČ č. 17
A/ realizace staveb
P.č. Název akce

0*

Rekonstrukce chodníku mezi zadním
vchodem do MDO a hotelem Trinity

0*

Tylova – Dánská: předlažba + související
úpravy parkovacích stání, VO, obrub aj.

0*

1

Stav PD
Předpoklad
dokončení IV
2016

Rozpočtové náklady
na realizaci v tis. Kč
vč. DPH
cca 750 tis.

předpoklad
st.pov. 1112/2016
Schody z Blažejského náměstí do Aksamitovy hotovo
ulice – výměna stupňů aj.

cca 1 mil. Kč

Nasvícení přechodu na ulici Studentská

min. nic

min. 150 tis.

max. viz PD
kruhové
křižovatky

max. ???

1,7 mil Kč

Komentář (případně příloha č.), uvést
např. zda je vydáno stavební povolení
V dnešní podobě neschůdné pro chodce,
nejasné hranice vjezdu, chodníku a zeleně,
což vede k nebezpečí zejména pro chodce.
Není jednotný povrch, ten současný je navíc
velmi členitý a nerovný. V blízkosti je
frekventovaný chodník, který lokalitu může
zastoupit. Oslovili jsme OKR s dotazem, co s
lokalitou má město v plánu. V návaznosti na
to je třeba lokalitu jako havarijní stav plochy
vlastněné městem urychleně řešit.
informován OKR i OSMK
V dnešním stavu jsou schody jen obtížně
schůdné, na mnoha místech propadené. Jedná
se o havarijní stav.
Velmi nebezpečný neosvětlený přechod přes
frekventovanou silnici v centru města.
Provizorní řešení do doby realizace kruhové
křižovatky na Legionářské ve spolupráci
s OK (min.) či řešení již nyní včetně
středového ostrůvku dle PD kruhové
křižovatky, pokud by celá křižovatka měla být
realizována později než v roce 2017 (max)

Všechny zmíněné frekventované trasy chodců
jsou v neutěšeném stavu –
vlhká/poškozená/opadaná malba/omítka,
plíseň, rozpadající se zdivo.
3* Legionářská - chodník
nic
???
Zúžení chodníku na ul. Legionářská v úseku
od Sokolské ke křižovatce s ul. Studentská.
Uvedený úsek chodníku je předimenzovaný
ve své šířce. KMČ doporučuje část dláždění
nahradit pásem nízké zeleně a řešit nouzový
příjezd k domům Legionářská 4-8 pro IZS
** Rekonstrukce tř. 1. máje
hotovo
OI je známo
** Rekonstrukce ulice 8. května
úpravy/hotovo
OI je známo
* tyto akce uvádíme jako nezbytné a naší komisí preferované, ač to zatím vypadá, že by měly být realizovány z rozpočtu OSMK. Není zjevná
kompetence OKR a OSMK ve vztahu k přechodům.
** tyto akce KMČ „bez pořadí“ uvádí jako priority ve své městské části s tím, že je považujeme za investice celoměstského významu, nikoli
„akce naší komise“
2

Průchody/schody do Bezručových sadů
nic
z Křížkovského, Na Hradě a Purkrabské (zde i
prostor na hradbě)

B/ projektová příprava
P.č. Název akce

Stav PD

1

Ulice Křivá – projektová dokumentace

zastaralá
skartována

2

Studentská - realizace úprav parkoviště
naproti KS, včetně vytvoření pruhu pro
chodce

registrovaná
urbanistická
studie na
OKR (Ing.

???

Rozpočtové náklady
na zpracování PD
v tis. Kč vč. DPH

Komentář (případně příloha č.)
OKR (Ing. Luňáček) přislíbil co nejdříve
dodat investiční studii. Navázat by měla PD, a
to minimálně v rozsahu sjednocení a oprava
povrchu vozovky (především „naměstíčko“
před vinárnou + případně i ulice směrem do
„malé tř. Svobody“ a Kateřínské). Vyplyne-li
potřeba, tak včetně sítí.
Parkoviště je v současnosti tvořeno
neupraveným povrchem, pro chodce je
nevhodné a nebezpečné. Sousední hradby si
zaslouží důstojnější podobu.

3

Wellnerova – přechod pro chodce mezi
NAMIRO a „ušatým domem“

Zpracoval:

Mgr. Zdeněk Černohouz
předseda KMČ č. 17

Pavel
Pospíšil)
nic

Považujeme současné místo pro přecházení
přes dva odbočovací pruhy za velmi
nebezpečné. Řešit na současném místě či dále
do ulice Wellnerova v souladu s normami.
Dne: 5.9.2016

