Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: oprava (označení)

pro zasedání dne: 12.9.2022

Ve věci: Oprava povrchu Za Lesem
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

II.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu tohoto usnesení ve věci opravy povrchu komunikace Za
Lesem po výstavbě splaškové kanalizace.
Schvaluje
1. realizaci celoplošné opravy komunikace Za Lesem
2. RO č.16/2022 – Zapojení FRR – komunikace Za Lesem
Subjekt
MO Plzeň
10-Lhota
MO Plzeň
10-Lhota

III.

Ukazatel
Použití
Fondu
rezerv a
rozvoje
Provozní
výdajeběžné
výdaje

Operace

Částka
v tis. Kč

Závazný
účel

Zvýšení

303

Zvýšení

303

Zapojení
FRR –
oprava
komunikace
Za Lesem

Ukládá
starostce MO Plzeň 10 - Lhota informovat o přijatém usnesení investora stavby
Vodárnu Plzeň a realizační firmu VHS.
termín: 30.09.2022

Zprávu předkládá:

Hončarová

Zprávu zpracoval dne:

4.9.2022

starostka

Obsah zprávy projednán s
220912_oprava
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 12.9.2022 ve věci
„Oprava povrchu Za Lesem“

1. Název problému a jeho charakteristika

Celoplošná oprava komunikace Za Lesem.
2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika

Komunikace Za Lesem je v současné době již v majetku města Plzně. Před 7
lety občané žijící v této lokalitě svépomocí z vlastních prostředků zaplatili opravu
povrchu, kdy položili betonovou dlažbu.
V rámci výstavby kanalizace a opravy povrchu má dojít k opravám nad rýhou
výkopu a přípojkami. Cesta ale byla stavbou poničena, těžkými auty a bagrem,
jsou zde povrchové vlny. Majitelé okolních nemovitostí žádají uvedení do
původního stavu. Realizační firma ale celoplošnou opravu odmítá.
3. Předpokládaný cílový stav

Schvaluje celoplošnou opravu komunikace Za Lesem po výstavbě splaškové
kanalizace včetně finančního krytí.
4. Navrhované varianty řešení

Není navrhováno jiné řešení.
5. Doporučená varianta řešení

Viz. návrh usnesení – bod II.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
303 000 Kč, FRR.
7. Přílohy
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