Město neplánuje opravit Vaši ulici?
Změňte to!
V projektu rekonstrukce ulic a chodníků, který schválilo zastupitelstvo koncem roku 2011, se
počítá jen s ulicemi, které jsou i pro průjezdní dopravu. I takto vybrané ulice představují
v investičních nákladech zhruba kolem 100 milionů (včetně ulic již dokončených v roce 2012)
– a to je více, než kolik si město může dovolit i s využitím úvěrů investovat.
Ulice hrazené v roce 2013 plně z městského rozpočtu najdete na další stránce. Slepé ulice a
některé další, užívané výlučně jejich obyvateli (např. U vodárny, V Dolích aj.), do projektu
„velký třesk“ zařazeny nebyly, mají nižší prioritu. (Zcela stranou pak zůstanou „developerské“
ulice, jejichž dostavba je podmínkou využití rozvojových lokalit řízených regulačním plánem.)
Stejně jako v roce 2011 chceme dát možnost těm, kteří mají zájem a možnost
přispět na rekonstrukci své ulice, a tím jí místo v investičním plánu města zajistit.

Výzva ke spolufinancování okrajových a
vedlejších místních komunikací
Vzhledem k finanční situaci města lze některé komunikace rekonstruovat
jen za předpokladu, že se na nákladech budou nejméně 30% podílet sami
obyvatelé města.
Pro rok 2013 na tento účel rada v rozpočtu předběžně vyčlenila 1 mil. Kč.
Vyzýváme občany, aby se k situaci postavili aktivně a s pochopením
zároveň, a ke zlepšení prostředí svého bydliště dle svých možností přispěli.
Pro základní odhad nákladů rekonstrukce nezpevněné (prašné) ulice lze
počítat s částkou cca 1200 Kč/m2. Šířka obousměrné komunikace je 5,5 m,
cena podloží + 2 vrstvy asfaltu tedy vyjde cca na 660 tis. Kč na 100 metrů
délky ulice. Z toho 30% je částka 200 tis. Kč – minimální příspěvek občanů
na každých 100 metrů délky ulice. Jedná se o hrubý odhad, přesná cena
vyplyne z projektu a konkrétních podmínek v místě.
Konkrétní výběr komunikací, které budou letos v tomto modelu
realizovány, bude brát v potaz mj. celkový význam komunikace, její
aktuální stav, počet trvale hlášených obyvatel a výši spolufinancování.
Prosím, kontaktujte s nabídkami spolufinancování do 28. února 2013
vedoucího odboru investic J. Jiránka (tel. 221 982 512, email
jiri.jiranek@mestocernosice.cz).

V roce 2011 se podobným způsobem s příspěvky občanů ve výši 30-50% nákladů realizovala
rekonstrukce 3 ulic (části ulic Ostružinová, Berounská, Na Ladech), kde se sousedé dohodli,
že se na příspěvek k rekonstrukci složí. V dalších dvou letech jsme zaznamenali zájem
z dalších ulic, aby tento program byl obnoven a při sestavování rozpočtu pro rok 2013 na
tento účel bylo pamatováno.

Investiční plán 2013 - ulice, chodníky a sítě zařazené do
výběrového řízení na rekonstrukci v letošním roce
Vedení města a odbor investic aktuálně připravují další kolo rekonstrukcí místních
komunikací. Seznam těch, které budou jistě zařazeny do výběrového řízení na rekonstrukci
plně hrazenou z prostředků města (resp. z úvěru) v letošním roce, najdete v přiložené
tabulce. Více informací o projektu „velký třesk“ lze získat na webu města v sekci Projekty a
dotace – tam najdete i seznam těch, na které by mohla přijít řada v příštím roce nebo dvou.
Závisí ovšem na finančních podmínkách, možnosti přijetí dalších úvěrů (hodnocení ze strany
bank) aj. Pokud v těchto seznamech Vaše ulice není, je zřejmě vhodným kandidátem na
spolufinancování.

Výběr ulic pro rok 2013 - 1. etapa
Ulice
V MÝTĚ
ERBENOVA
JIČÍNSKÁ
JIŽNÍ
TÁBORSKÁ
CHEBSKÁ
POD VIŠŇOVKOU (včetně vodovodu)
PARDUBICKÁ (vč. dešť. kanalizace a vodovodu)
Chodníky
v ul. Dr. JANSKÉHO
ve VRÁŽSKÉ
v křižovatce Dr. JANSKÉHO x K LESÍKU
v KLADENSKÉ

Úsek od…
Karlštejnská
Smetanova
Kladenská
Nad Statkem
Chebská
Kladenská
K Lesíku
Mostecká

…do
V Rybníčkách
K Dubu
Na Marsu
Komenského
Kladenská
Školní
Slunečná
Školní

Masopust.nám.
Dr. Janského
Nádražní
Vrážská

Srbská
Riegrova
K Lesíku
Lidická

O rekonstrukci dalších ulic, které byly předběžně uvažovány k realizaci v roce 2013 (Čapkova,
Dr. Janského (parkoviště u pláže), Jiráskova, Lermontova, Libušina, Plzeňská), bude
rozhodnuto až v příštích měsících na základě výsledků soutěže výše uvedeného hlavního
balíku, rozhodnutí o dotacích, o které má město zažádáno, a dalších skutečností.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Pozn.: Obdobný text bude zveřejněn také v únorovém čísle Informačního listu Černošice.

