PLÁN ODBORU VÝSTAVBY A ROZVOJE MĚSTA PRO ROK 2017

ZŠ ŠKOLNÍ – VZT KUCHYNĚ VČ. TDI
•
•

Předpokládané náklady: 2 100 000 Kč
Popis: V rozsahu této etapy opravy kuchyně je výměna vzduchotechniky včetně odtahů.

ZŠ PETLÉRSKÁ – MAR SMĚŠOVACÍ STANICE
•
•

•
•

Náklady 2.659.580,- Kč vč. DPH
Popis: Kompletní výměna směšovací stanice vytápění včetně navazujícího potrubí od hlavních uzavíracích armatur na
patě objektu po napojení na jednotlivé větve objektu. Dále řešení měření a regulaci s efektivní ekvitermní regulací,
vzdálený přístup pro ovládání celé směšovací stanice s přehledným zobrazením provozních hodnot a signalizací
poruch.
Zhotovitel: INTERMONT OPATRNÝ s.r.o.
Termín: 7-9/2017

ZUŠ J.Á.KOMENSKÉHO – PROPOJENÍ VCHODŮ
•
•

Předpokládané náklady: 70 000 Kč
Popis: Dispoziční úpravy spočívají v propojení přízemí nově zřízenou chodbou. V dělicí stěně mezi šatnou a WC bude
vybourán otvor. Na WC dojde ke zrušení jedné kabinky, přesunutí pisoáru a umyvadla. Nově zřízená příčka oddělí
prostoru WC a chodby. Prosvětlení WC bude zajištěno pásem skleněných tvárnic v horní části dělicí příčky.

AQUAPARK – OPRAVA OBKLADŮ
•
•

•
•

Náklady 342.087,57 Kč vč. DPH
Popis: Předmětem zakázky je oprava bazénových obkladů v aquaparku. Konkrétně se jedná o odstranění odmrzlých,
mrazem či jiným způsobem poškozených obkladů ze stěn a dna bazénů, vyrovnání podkladu, provedení hydroizolací
vč. přípravy podkladu ( penetrace ) a zpětné provedení obkladů vč. spárování.
Zhotovitel: WALD s.r.o.
Termín: 03-05/2017

SPORTOVNÍ AREÁL – NÁTĚR VNITŘNÍ STRANY STŘECHY + NÁTĚR LÁVEK V HALE ZIMNÍHO STADIONU
•
•

•
•

Náklady 3.628.462,33 Kč vč. DPH
Popis: Předmětem zakázky je oprava nátěru vnitřního střešního pláště haly zimního stadionu v Klášterci nad Ohří.
Součástí zakázky je odstranění starého nátěru, kontrola odstranění starého nátěru, odmaštění, oplach vodou a
následné provedení nového nátěru střechy.
Zhotovitel: JAROSLAV FAKTROR
Termín: 04-05/2017

SPORTOVNÍ AREÁL – REKONSTRUKCE SPRCH A WC U ŠATNY „ ÁČKA“
•
•

Náklady
Popis: Předmětem zakázky bude rekonstrukce stávajících sprch a WC v šatnách na zimním stadionu, umístěných
pod pravou tribunou.

SPORTOVNÍ AREÁL – ( FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ / ATLETICKÝ OVÁL ) – PROJEKT
•
•

•

Předpokládané náklady: 15 000 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a realizace stavby atletického stadionu v Klášterci
nad Ohří. Záměrem je modernizace stávajícího atletického stadionu, který se skládá z běžecké dráhy o čtyř pruzích
se škvárovým povrchem, tréninkové pískové plochy, doskočišť pro atletické disciplíny a fotbalového hřiště s
travnatým povrchem. Součástí modernizace bude navýšení počtu běžeckých drah ( 6 drah (zatáčka); 6 drah (cílová
rovinka)) což bude mít za následek řešení dopravní obslužnosti areálu stadionu, vybudování dalších atletických
disciplín (sektor dálky, výšky; sektor skok o tyči; sektor pro vrh koulí a sektor pro hod diskem), nové oplocení a
umělé osvětlení. Povrch běžeckého oválu a dalších atletických disciplín bude řešen tartanem či obdobným
materiálem. Atletický ovál v Klášterci nad Ohří bude sloužit k organizaci atletických soutěží nejen regionálních, ale i
celostátního významu. Zařízení by tedy mělo být zkonstruováno v souladu s pravidly IAAF a ČAS.
Zahájeno stavební řízení

ALŠOVKA – ROZŠÍŘENÍ SJEZDOVKY + VYNĚTÍ –ZVU
•
•

Předpokládané náklady: 500 000 Kč
Popis: Projekt řeší rozšíření stávající sjezdovky ve ski areálu Alšovka směrem do lesa, v trase vleku. Důvodem pro
rozšíření jsou nejen komfortnější podmínky pro lyžaře, co se týče většího prostoru pro lyžování, ale hlavně vzniknou
lepší podmínky pro umístění sněžných děl. Tímto se dosáhne kvalitnějšího umělého zasněžení sjezdovky.

•

V řešení majetkoprávní vztahy

PARKOVIŠTĚ – ZAHRADNÍ 508-509 + KOMUNIKACE
•
•
•

Předpokládané náklady: 900 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky je vybudování nové příjezdové komunikace za domem č.p. 508-509 a za domem
č.p.529 napojující se na komunikaci naproti stáčírně minerální vody. Dále zde bude vybudováno parkoviště.
Zahájeno stavební řízení

KOMUNIKACE – RAŠOVICE ( PROPOJENÍ U DZURIKA )
•
•

•
•

Náklady 2.115.468,65
Popis: PD řeší rekonstrukci povrchu komunikace v místě napojení stávající příjezdové cesty na komunikaci III/1985.
Stávající cesta zajišťuje příjezd k několika pozemkům s rekreačními chatami. Stávající cesta je hlinito-štěrkovitá.
Rekonstrukce povrchu se povede v délce 48,63 m, pak se napojí na stávající živičnou cestu. Komunikace je navržena
jako obousměrná s nezpevněnou krajnicí po obou stranách v šířce 0,5m, opatřena bude živičným povrchem.
Výškově bude nový povrch místní obslužné komunikace v zářezu do stávajícího terénu. Podél komunikace je
navržena zárubní stěna délky 45,46m, výšky maximální 1,55 metry. Na druhé straně je potřeba vybudovat opěrnou
stěnu délky 12 m, maximální výšky 2,05 m. Stěna je navržena jako železobetonová.
Zhotovitel: NEPRO STAVEBNÍ a.s.
Termín 07-09/2017

KOMUNIKACE – ÚTOČIŠTĚ ( REKONSTRUKCE POVRCHŮ )
•
•
•

Předpokládané náklady: 3 000 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky je rekonstrukce asfaltových povrchů v úseku od č.p 615 až po č.p. 304.
Řeší se výběr zhotovitele

KOMUNIKACE – OD ŽELEZNIČNÍHO MOSTU DO ZÁMECKÉHO PARKU
•
•
•

Předpokládané náklady: 500 000 Kč
Zpracovává se pd
Popis: Jedná se o přístupovou cestu pro pěší a cyklisty z jedné strany kláštereckého zámeckého parku. V současné
době je komunikace v zoufalém stavu, kdy malý kousek ( na můstku ) je asfaltový, pak část betonová a nejhorší
část pravděpodobně se zbytky štěrku. Předmětem zakázky bude sjednocení povrchu komunikace.

CHODNÍK – CHOMUTOVSKÁ II. ETAPA ( REKONSTRUKCE )
•
•

Předpokládané náklady: 2 000 000 Kč
Popis: II. Etapa rekonstrukce chodníku ul. Chomutovská po pravé starně silnice I/13 ve směru na Chomutov bude
navazovat na již provedenou část u Gymnázia. Jedná se o úsek podél rodinných domů v délce cca 420 m. Chodník
je navržen jako bezbariérový. V prostoru před křižovatkou s MK Pod Skalkou dojde na silnici I/13 k optimalizaci
délky přechodu pro chodce na 7,35 m včetně rekonstrukce nástupních ploch přechodu. V místě Podmileského potoka
budou vysazené zelené plochy nahrazeny dopravním značením se 4 zelenými sloupky baliseta. Povrch chodníku
bude z betonové zámkové dlažby.

CHODNÍK – AQUAPARK – UL. DLOUHÁ ( NOVOSTAVBA )
•
•

•

Předpokládané náklady: 2 000 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky je výstavba chodníku začínajícího u vstupu do aquaparku, vedoucího okolo oplocení
areálu aquaparku a navazujícího na stávající chodník u parkoviště v ul. Dlouhá. V zakázce bude současně řešena
úprava rohů oplocení areálu aquaparku za účelem zlepšení rozhledových podmínek v křižovatkách.
Řeší se výběr zhotovitele

PŘECHOD PRO CHODCE U ZŠP
•
•
•

Předpokládané náklady: 700 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky bude vybudování nového přechodu u ZŠP. Cílem je hlavně zvýšení bezpečnosti v tomto
kritickém místě a zároveň vybudování cykloprhů dle navrženého Cyklogenerelu ( pan Cach ).
Zahájeno stavební řízení

CYKLOSTEZKA V PARKU KRÁLOVÉHRADECKÁ
•
•

Předpokládané náklady: 10 000 000 Kč
Popis: Předmětem je revitalizace stávajícího parku a oprava stávajících komunikací v parku, které budou sloužit jako
cyklostezka. Projekt dále navrhuje do parku umístit fitpark, dětské hřiště, klidovou zónu a venkovní divadlo –
amfiteátr, discgolfové hřiště a budovu pro správce, kde se bude půjčovat příslušenství na discgolf a prodávat malé
občerstvení ( dřevostavba ). Komunikace, které budou sloužit jako cyklostezka budou rozšířeny na šířku 3 metry a
budou tvořeny asfaltovým povrchem. Komunikace pro pěší budou v šířkách, které jsou stávající, plocha bude

•

změněna z betonového povrchu na betonovou dlažbu. Veškeré komunikace budou po obvodě tvořeny z betonových
obrubníků.
Zahájeno stavební řízení

HŘIŠTĚ ZA UL. DLOUHÁ
•
•

•

Předpokládané náklady: 2 000 000 Kč
Popis: Dětské hřiště, u kterého byla nařízena v roce 2016 demolice vzhledem k nepřijatelnému stavu herních prvků
bude v roce 2017 nahrazeno novými atrakcemi. Nové hřiště bylo ve spolupráci s občany města navrženo tak, aby
odpovídalo nejen nejmenším dětem ve věkové kategorii do šesti let, ale bylo myšleno i na děti starší cca do 14ti let.
Zázemí opět najdou také maminky.
Řeší OMH

RS – NOVÉ SÍDLIŠTĚ VI.ETAPA 1. ČÁST
•
•

•
•
•

Náklady 13.090.325,11 Kč vč. DPH
Popis: Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulic Ječná a Luční v Klášterci nad Ohří.
Hlavním cílem zakázky je vybudování nových parkovacích míst, obnova stávajících, úprava přechodů pro chodce a
úprava veřejné zeleně. V rámci rekonstrukce bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch, bude
provedena obnova veřejného osvětlení.
Zhotovitel HERKUL a.s.
Dotace z MMR 4mil.
Termín: 06-09/2017

LETNÍ KINO – VYBUDOVÁNÍ CEST V AREÁLU
•
•

•
•

Náklady 1.872.455,- Kč vč. DPH
Popis: Současný stav infrastruktury v letním kině je velmi špatný, dalo by se říct, že nulový. Vzhledem k tomu, že
objekt je využíván nejen pro letní promítání filmů, ale také pro různé letní akce a festivaly, je záměrem projektu
vytvořit prostředí, které tyto akce zpříjemní. Bude vybudována síť chodníků z betonové zámkové dlažby, nově bude
vydlážděn také prostor před stávajícím občerstvením. Nová bude příjezdová cesta uvnitř areálu, která bude řešit
přístup k podiu, a která v současné chvíli úplně chybí. U podia budou zhotovena dvě a až tři parkovací stání pro
automobily s technikou účinkujících. Dále dojde k vybudování nových zatravněných ploch.
Zhotovitel: STAVMAX Bezděk s.ro.
Termín 07-08/2017

KULTURNÍ DŮM – OPONY
•
•

Předpokládané náklady: 300 000 Kč
Popis: Výměna jevištní techniky a jevištních textilií v objektu Kulturního domu v Klášterci nad Ohří. Dodána bude
jevištní textilie (černá opona za jevištěm, protipožární úprava hlavní opony) včetně nových jezdců a protipožárního
nástřiku, dále pak bude nainstalován nový akustický koberec na portály jeviště.

KULTURNÍ DŮM – REVIZE ELEKTRO
•
•

Předpokládané náklady: 30 000 Kč
Popis: Kompletní revize veškeré elektroinstalace, která se nachází v objektu kulturního domu.

KINO EGERIE – INTERIÉR A PŘEDPROSTOR
•
•
•
•

Náklady 17.094.534,73 Kč vč. DPH
Popis: Předmětem jsou stavební práce spočívající v řešení předprostoru, kompletní rekonstrukci interiéru, vnitřních
stavebních úprav a střechy objektu kina.
Zhotovitel: NEPRO STAVEBNÍ a.s.
Realizace do 31.1.2017

ZÁMEK – REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ
•
•

•

Předpokládané náklady : 600 000 Kč
Popis: Předmětem akce bude výměna stávajícího povrchu, který je pouze částečně vydlážděn, zbytek řešen jemným
praným kačírkem. Právě u nevydlážděných míst dochází k rozptylu kačírku do všech míst nádvoří. Návrhem je
vydláždění celkové plochy nádvoří kamennou štětovou dlažbou.
Zahájeno stavební řízení

ZÁMEK – SCHODIŠTĚ U TERASY ZÁMKU
•
•
•

Předpokládané náklady: 600 000 Kč
Popis: Tímto projektem bude řešeno okolí západní zámecké terasy ( terénní schody a nástup na terasu ).
Zahájeno stavební řízení

MÚSS – VSTUPNÍ DVEŘE
•
•

•
•

Náklady 137.801,05 Kč vč. DPH
Popis: Předmětem zakázky je výměna stávajících vstupních plastových dveří hlavního vchodu v MÚSS v Klášterci
nad Ohří za nové - hliníkové konstrukce. Nové dveře budou levé, ven otvírané,v panikové verzi, tj. hlavní křídlo
bude opatřeno 1-bodovým panikovým zásuvkovo západkovým zámkem s D funkcí osazené dělenou klikou. Vedlejší
křídlo musí mít integrovaný panikový protiskus s automatickou zástrčí. Požadujeme samozavírací a samootvírací
pohon dveří na dva bezpečnostní senzory ( na venkovní i vnitřní straně dveří ), bezprahové ukončení k podlaze s
kartáčovým těsněním a bezpečnostní zasklení. V dolní části dveří požadujeme dodat okopový plech, protože dveře
budou používány také imobilními občany. Dveře musí být v souladu s požadavky čl. 4.7.2.3 ČSN EN 16005. Dále je
požadován součinitel prostupu tepla sklem Ug 2,0 nebo nížší a utěsnění připojovací spáry dle ČSN ( splnění
požadavku tepelné ochrany budov ).
Zhotovitel: KALIBRA NOVA s.r.o.
Termín 06/2017

MÚSS – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
•
•
•
•

Náklady 902.284,49 Kč vč. DPH
Popis: Předmětem zakázky je úprava 4 pokojů ( dvou byt jednotek ) v 4.NP MUSS v Klášterci nad Ohří, které po
rekonstrukci budou sloužit jako odlehčovací služba.
Zhotovitel: NEPRO STAVEBNÍ a.s.
Termín: 06-07/2017

RADNICE – REPASE VRAT
•
•
•
•

Náklady 68.002,- Kč vč. DPH
Popis: Repase vstupních vrat vč. repase kov. prvku a klik a štítků
Zhotovitel: Severočeská stavení Klášterec a.s.
Termín: 05/2017

RADNICE – REKONSTRUKCE DVORA
•
•

•
•

Náklady 689.704,93 Kč vč. DPH
Popis: V rámci projektové dokumentace se uvažuje s obnovou povrchů a podkladových vrstev plochy ve dvoře,
s vyznačením parkovacích míst, s nepatrnou úpravou podélných a příčných spádů. V severozápadní části dvora ,
v místě zbořené garáže , se uvažuje s výstavbou dřevěného přístřešku pro 3 vozidla a celkových rozměrech 8,4 x
5,4 m s výškou hřebene 2,9 m, zastřešenou jednoduchou pultovou střechou s okapem do dvora.
Zhotovitel: Bauvant
Termín: 04-05/2017

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ – UL. DLOUHÁ 1X, LESNÍ 2X, DUKELSKÁ 1X, V.ŘEZÁČE 1X
•
•
•
•

Náklady 1.100.280,86 Kč vč. DPH
Popis: Předměte zakázky je rekonstrukce stávajících nevzhledných kontejnerových stání.
Zhotovitel: STAVMAX Bezděk s.ro.
Termín: 04-05/2017

LÁZNĚ – OHŘEV MINERÁLNÍCH VOD PRO KOUPELE V LD EVŽENIE
•
•

•

Předpokládané náklady: 120 000 Kč
Popis: Pro lázeňský dům Evženie je plánováno vybudovat ohřev minerální vody, který bude využíván při ozdravných
koupelích. Ohřev vody by měl být řešen průtokově, s možností dohřívání vody ve vaně. Voda by měla být ohřívána
na teplotu cca
38°. Náročnost tohoto projektu spočívá v tom, že soli a minerální prvky z vody se usazují,
proto musí být navrhnut systém odolný proti těmto vlivům. Dále pak se musí v ohřívané vodě zachovat všechny její
léčebné účinky.
V řešení

PARKOVIŠTĚ ZA OD CENTRUM
•
•
•
•

Náklady 1.610.056,- Kč vč. DPH
Popis: rekonstrukce povrchu komunikace a zároveň vybudování parkovacích stání za OD Centrum.
Zhotovitel: PETROM STAVBY a.s.
Termín: 07-08/2017

KOMUNIKACE – RAŠOVICE ( OD PROPOJE K LÁVCE )
•
•
•
•

Náklady 3.019.679,39 Kč vč. DPH
Rekonstrukce povrchu od rašovické lávky k propoji k chatařské oblasti
Zhotovitel: PETROM STAVBY a.s.
Termín: 08-09/2017

KONZERVACE TORZA ZÁPADNÍ HRADBY ZŘÍCENINY ŠUMNÁ
•
•
•
•

Náklady 706.640,- Kč vč. DPH
Konzervace torza
Zhotovitel: WALD s.ro.
Termín: 07-09/2017

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
PD_ZŠ KRÁTKÁ – REKONSTRUKCE ROZVODŮ SV, TUV
•
•

Předpokládané náklady: 200 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky je kompletní výměna rozvodů SV, TUV, které povedou v nové trase.

PD_SALA TERRENA – PROPOJENÍ SNÁMĚSTÍM VČ. NÁVRHU KCE. PRO BŘEČŤAN
•
•

Předpokládané náklady: 39.000 Kč
Popis: Předmětem tohoto projektu je obnova přístupu do zámeckého parku domem Chomutovská č.p.2 a řešení
konstrukce pro popínavé rostliny na ohradní zdi parku. Myšlenka nechat“ zarůst“ ohradní zeď popínavými květinami
má nejen význam estetický, ale také funkční. Tato zeď je vlivem klimatických podmínek velmi namáhána a dochází
k častému odlupování a poškozování omítky.

PD_SALA TERRENA – OKAPOVÉ CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM SALA TERRENY
•
•

Předpokládané náklady: 38.500 Kč
Popis: Projekt řeší zpevnění ploch v okolí Salla terreny včetně odvodnění terasy. V současné době je odvodnění salla
terreny nevyhovující.

PD_MUZEUM – WEBERŮV DŮM_PROJEKT
•
•

Předpokládané náklady: 400 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky je vypracování PD pro realizaci stavby městského muzea města Klášterce nad Ohří, které
bude situováno do objektu „Weberova domu“ resp. Do objektu čp. 120 ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří.
Rekonstrukce zahrnuje úpravu vnitřních prostor, sociálního zařízení, nových podlah a podhledových konstrukcí.
V1.PP bude umístěno nové sociální zázemí pro návštěvníky, úklidová místnost, technická místnost a expozice.
V 1.NP bude umístěna šatna, pokladna se skladem a sociální zázemí pro zaměstnance a expozice. Ve 2.NP bude
umístěna poslední místnost expozice, přednášková místnost a denní místnost se skladem pro zaměstnance. Součástí
rekonstrukce bude také nová elektroinstalace se zabezpečovacím systémem EPS a nové rozvody vytápění.
Zrekonstruovány budou také původní dveřní a okenní výplně.

PD_PŘEDPROSROR ZÁMECKÉHO PARKU + HŘIŠTĚ
•
•

Předpokládané náklady: 200 000 Kč
Popis: Projekt řeší využití stávajícího prostoru mezi lázněmi a parkem. Tato plocha leží na spojnici mezi vstupem do
parku a vstupem do lázní. Záměrem je komunikačně propojit tyto dvě zóny. V pomyslné ose bude tedy vybudována
pěší cesta, která je na jedné straně ohraničena vstupem do parku, na druhé straně dominantním schodištěm,
vyrovnávající převýšení svahu pod komunikací. Schodiště bude zabudováno do opěrných zdí, materiál schodiště –
kámen. Na horní podestě se uvažuje s osazením zábradlí. Pěší komunikace budou sypané, štěrkové, do kamenných
obrubníků. Ve východní části bude vybudována odpočinková zóna s hracími prvky pro děti. Celý prostor je doplněn
lavičkami a VO. PD bude dále řešit propojení mezi schodištěm a stáčírnou. Bude nutné vybudovat nové přechody pro
chodce a chodník.

PD_AQUAPARK – OBČERSTVENÍ
•
•

Předpokládané náklady: 150 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky je projektová dokumentace pro budovu občerstvení v areálu aquaparku. V současnosti
se bere v úvahu jak možnost rekonstrukce stávající budovy, tak postavení budovy kompletně nové.

PD_PARKOVIŠTĚ – UL. PETLÉRSKÁ POD PEKÁRNOU
•
•

Předpokládané náklady: 112 530 Kč
Popis: Předmětem zakázky je zpracování PD pro rekonstrukci parkoviště pod pekárnou v ulici Petlerská. Součástí
zakázky je odstranění jednoho aktuálně travnatého ostrůvku před provozovnou pekárny a následné vydláždění této
části, čímž vznikne více prostoru k podélnému parkování a dále rozšíření stávajícího pásu parkovacích míst směrem
k ulici Petlerská. Součástí zakázky bude také výstavba bezbariérového přístupu z parkoviště na přilehlé dětské hřiště
za ZŠ Petlerskou.

PD_PARKOVIŠTĚ – 17.LISTOPADU 478 - 481
•
•

Předpokládané náklady: 100 000 Kč
Popis: Předmětem zakázky je vybudování parkoviště před domem v ul. 17. Listopadu č.p. 478-481, kdy se současné
podélné parkování změní na kolmá parkovací místa, čímž dojde k jejich nárůstu.

PD_KOMUNIKACE – CIBOUŠOV – I.P. VERNE
•
•

Přepokládané náklady:
Popis: Projektová dokumentace bude řešit úsek komunikace od první křižovatky v obci Ciboušov směrem od ul.
Ciboušovská, kolem areálu firmy JJK směrem na IP Verne. Řešený úsek bude končit na prvním rozcestí za bývalými
teletníky ( polní cesta směr silnice I/13, asfaltová silnice směr průmyslová zóna ). V současnosti je cesta tvořena
betonovými panely . Novým povrchem bude asfalt.

PD_KOMUNIKACE CIBOUŠOVSKÁ + ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA S UL. J.Á.KOMENSKÉHO
•
•

Předpokládané náklady: 35 000 Kč
Popis: Předmětem projektové dokumentace bude rekonstrukce povrchu v ulici Ciboušovská od křižovatky se silnicí
I/13 a po křižovatku s ul. J.Á. Komenského. Tato křižovatka bude doplněna o mimoúrovňovou křižovatku, která by
měla zklidnit provoz v ul. Ciboušovská.

PD_KOMUNIKACE – SOUBĚŽNÁ
•
•

Předpokládané náklady:
Popis: Předmětem projektu je rekonstrukce asfaltových povrchů.

PD_KOMUNIKACE – POD PIVOVAREM + VÝJEZD U MBM
•
•

Předpokládané náklady:
Popis: Předmětem projektu je rekonstrukce asfaltových povrchů.

PD_KOMUNIKACE – K FIRMĚ BOS
•
•

Předpokládané náklady:
Popis: Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace a výměna stávajících betonových panelů za asfaltovýc
povrch komunikace.

PD-CHODNÍK – UL. DLOUHÁ – ÚTOČIŠTĚ
•
•
•

Předpokládané náklady:
Popis: Předmětem zakázky je výstavba chodníku po levé straně komunikace směrem od aquaparku do Útočiště.
obrubníků tl. 80 mm s nulovým odrazem.

PD_CYKLOSTEZKA – LÁZNĚ – ŠUMNÁ
•
•

Předpokládané náklady:
Popis: Projektová dokumentace bude řešit zpřístupnění alespoň části z dnes veřejnosti uzavřené sítě v oplocených
sadech. Tato varianta je atraktivní zejména rekreačně a cykloturisticky pro dosažení Šumné.

AKCE NEPOKRYTÉ ROZPOČTEM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ODVODNĚNÍ PRAHU V UL. PŘÍČNÁ
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V UL. 17. LISTOPADU
PD_PARKOVIŠTĚ – UL. VÍTĚZNÁ ( KARLOVARSKÁ )
PD_PARKOVIŠTĚ – UL. HUSOVA, BOŽENY NĚMCOVÉ + ZJEDNOSMĚRNĚNÍ
PD_CHODNÍK – UL. RAŠOVICKÁ
PD_KOMUNIKACE NÁDRAŽNÍ + CHODNÍK
PD: HŘBITOV – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO HŘBITOVA
ZŠ KRÁTKÁ – SPORTOVIŠTĚ
IN-LINE
KULTURNÍ DŮM MODERNIZACE
OBYTNÁ ZÓNA – CIBOUŠOVSKÁ
OBCHVAT MĚSTA

