Požadavky KMČ na opravy komunikací na r. 2019 (k nacenění)
KMČ č. 04 Ol. - Holice
A) Požadavky na opravu z částky 2,7 mil. – schvalováno radou města
(bude-li tato částka schválena v rozpočtu)

číslo

místo určení

druh prováděné činnosti

Ul. Hamerská

oprava chodníku (cca 230 metrů), v části od křižovatky s ulicí
Staškova směrem k bývalému masokombinátu. Současný chodník je
dlouhodobým provizoriem bez možnosti strojní údržby. Při celkové
rekonstrukci ulice se v projektu „zapomnělo“ na tento chodník a přes
ujišťování bývalého primátora nebylo dostatek prostředků na nový
chodník.

1

2

Současně požadujeme vyřadit požadavek z roku 2016 „Předlažba chodníku na Návsi Svobody“.

B) Požadavky na opravu z částky 300 000,- Kč (OSMK)
číslo

místo určení
Ul. Sladkovského

1

druh prováděné činnosti
Oprava chodníku od lékárny po vrakoviště (u čísla 51) – zde
chybí dlažba

Ul. U Solných mlýnů

Oprava chodníku od č.or. 6 po 34 – místy je chodník ve velmi
špatném stavu.

Ul. Krokova

dodělání obrubníku v délce cca 16 metrů od chodníku na ul.
Sladkovského a navezení hlíny pro obnovení trávníku.

Ul. Staškova

dodělat cca 1 metr dlažby chodníku, u č.or. 2.

hřbitov

Opravit pěší přístupovou cestu k brance na hřbitov od Návsi
Svobody z ulice Keplerova. Kořeny stromů zdeformovaly současný
asfaltový chodník.
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Ul. U Solných mlýnů

Vyrovnat vozovku v místě bývalých překopů ulice, pět míst.

7

Na Krejnici x Staškova

Propadlý kanál v křižovatce uvedených ulic
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C) Požadavky na využití položky na zvelebení (estetizaci) veřejného prostoru
číslo
1
2

místo určení

druh prováděné činnosti

Holice

Nákup a rozmístění košů na psí exkrementy

Náves Svobody

Nasvícení nového památníku (předpokládaná cena cca 15. tis. Kč)

Náves Svobody

Osázení okolí nového památníku ozdobnými keři a celkové upravení
prostoru (pan Víťazka)

Náves Svobody

Oprava autobusové zastávky U Mlýna směrem do města

Holice

Náklady na úklid veřejného prostoru v k.ú. Holice u Olomouce černé skládky.
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Zpracoval: František Ryšánek, V Olomouci dne 18.2.2019

