Místní program obnovy vesnice - podklad pro jednání zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy – 1. března 2007.
Aktualizovaný místní program obnovy vesnice /projednán v zastupitelstvu obce dne
10.3.2004/ obsahuje 11. evidenčních listů akcí z nichž je část zrealizována, část
realizována částečně. Rada městyse po projednání na jednání dne 9.1. a 20. 2.2007
předkládá návrh zařazení nových akcí, připravených v minulém volebním období a dále
akcí, které zasluhují pozornost a řešení v následujícím období. Přesto, že finanční
potřeby přesahují rámec možnosti rozpočtu, je třeba stanovit priority, se zřetelem na
veřejný zájem, možnosti dotačních titulů, příp. jiných investorů.
Navržená akce

odhad nákladů
tis. Kč
Inženýrské sítě pro 8 RD Vintok
8.100
Oprava vozovky Lesá,chodníky k mostku
1.000
Chodník od Balcarky- překlenutí závrtu
365
Vodní tok Lopač nad rybníkem
215
Zpracování managementu projektu Lopač
500
Speleoterapie – management projektu
500
Svah Rasovna-stezka, přemístění balvanů
50
Péče o zeleň- vykácení přerostlých stromů,zmlazení
25
Chodník od aut.zastávky“ - býv. „Svazarm“
275
Sběrný dvůr /brownfileds/
2.000
Sanace deponie zeminy- Končiny staré hřiště –projekt
100
Hosp. objekty u býv. Fary//1437/
433
Odkanalizování podloží, oprava komunikace Sadová
100
Vodovodní řad – napojení Jedovnického vod. /PRVKUK/ 10.000
Místní značení
100
Rekreační areál pod retenční nádrží – management projektu 100
Kašna – náměstí před úřadem městyse
100
Příprava území pro výst. RD – /u vodojemu nebo Sadová/ 500
Místní komunikace, chodníky, stezky- opravy
- od č.p. 1
k lesíčku
- kolem hřbitova k bytovkám /panelový chodník/
-cesta před nem. Přikrylovi,Pernicovi,Mrázek
- cesta
- „ - Hudcovi, Hudcová, Nezvalová 239
- u knihovny
- od budovy Hasičů směr Na vyhlídce
- od č.p. 1 směr č.p. 100 – obrubníky
- od č.p. 167 směr Hudcovi – pod humny
- ulice „Nová“ uzavření vozovky obrubníky
- směr „Sadová – uzavření vozovky obrubníky
- dvůr
- od Jarošových/Sadová/ směr Šamonilovi

realizace
rok
2007-2011
2007
2008
2007
2007
2008
2010
2007
2009
2009
2011
2007
2007
2010
2011
2011
2010
2011

Silnice III. tř. v majetku Jm.kraje – průtah obcí dle studie 12.000
Vyvolaná investice - rekonstrukce vod. řadu
600
Inž. sítě- nadzemní vedení telefonica,rozhlas, veř.osvětlení 300
Další….

2008- 2010
2007
2010

