
Město Krásné Údolí

Projektové záměry pro období 2014 - 2020

č. Název projektu Cíl projektu
Předpokládaný 

rozpočet

Datum 

realizace
Současný stav

1
Dopravně stavební úprava náměstí v 

Krásném Údolí - II.etapa

vzhled, bezpečnost, obslužnost, 

posílení dopravy v klidu
4 000 000 Kč 2014-2016

stavební povolení, část 

vybudována

2
Rekonstrukce zbývajících chodníků v 

intravilánu města

oprava komunikací pro pěší, jenž 

jsou v nevyhovujícícm stavu
3 000 000 Kč 2016-2020

výkazy výměr + původní 

rozpočty (2012)

3
Rekonstrukce a doplnění veřejného 

osvětlení

doplnění chybějících světlených 

bodů a výměna dožilých svítidel
200 000 Kč 2015-2017

výměněno cca 80% svítidel a 

cca 60% stožárů

4
Revitalizace sídliště - "Staré 

paneláky"- pěší
zkvalitnění pěších stezek 400 000 Kč 2015-2017

výkazy výměr + původní 

rozpočty (2012)

5
Revitalizace sídliště - "Staré 

paneláky"- doprava

nové vymezení a oprava stávajících 

dožilých komunikací
2 000 000 Kč 2015-2017

jednání o prověření stavu inž. 

sítí - voda, kanalizace

6
Rekonstrukce místních komunikací - 

"Nové paneláky" - doprava

oprava vyžilých a poškozených 

komunikací
2 000 000 Kč 2016-2018

nevyhovující a zdevastované 

úseky

7
Projektová dokumentace na 

rekonstrukci budovy čp.1

zajištění podkladů pro stavební 

úpravy dle záměru města
250 000 Kč 2015-2017

zpracována dokumentace 

stávajícího stavu

8
Projektová dokumentace na 

rekonstrukci hasičské zbrojnice

zajištění všech nutných podkladů 

pro zahájení stavebních úprav
150 000 Kč 2015-2017

prostory upraveny bez jasného 

záměru

9
Projektová dokumentace na 

vybudování cyklostezky KÚ-Odol.

zajištění podkladů pro stavební 

řízení a dotační možnosti
200 000 Kč 2014-2017

uvažovaná trasa je na 

soukromých pozemcích

10
Péče o zeleň - dovybavení technikou 

na kvalitní údržbu

zlepšení vzhledu města, snažší 

údržba zelených ploch 
150 000 Kč 2014-2015

dosluhují technika - traktůrek, 

sekačka

11
Rekonstrukce drobných památek v 

obou katastrech sídel

zrenovování, obnova a zlepšení 

vzhledu všech drobných památek
100 000 Kč 2014-2017

finanční rozpočet na první 

etapu, jednání s odborníky

Popis

oprava chodníků, zvětšení zelených ploch, 

kvalitnější parkování

sjednocení a změna povrchu na zámkovou 

dlažbu 

zpevnění stávajících pěších cest na 

zámkovou dlažbu

odfrézování stávajího povrchu a položení 

nového

dokončení výměny pěti a doplnění tří 

nových stožárů a svítidel

odborné provedení všech nutných prací k 

obnově vzhledu

projektová, finanční rozvaha pro 

vybudování cyklospojení obou obcí

projektová a finanční rozvaha pro 

kompletní rekonstrukci budovy

pořízení kvalitních a účelných strojů a další 

techniky

průzkum stavu sítí, nový povrch 

komunikací, zbudování parkovacích míst

vybrat správný záměr využití celého 

objektu pro potřeby SDH i města
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č. Název projektu Cíl projektu
Předpokládaný 
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12
Dovybavení dětských hřišť a hřiště u 

mateřské školy

vytvoření podmínek pro rozvoj 

pohybové zdatnosti
300 000 Kč 2015-2020 nevyhovující a chybějící prvky

13
Rekonstrukce objektu bývalé radnice 

čp.1 na víceúčelové využití

vytvoření podm.pro využívání 

prostor objektu zájm.organizacím
2 500 000 Kč 2017-2020

předpokladem je úspěšné 

splnění bodu č.7

14
Vyčištění a odbahnění hasičské 

nádrže u hlavní silnice

vyčištění a zajištění plné funkčnosti 

nádrže
300 000 Kč 2017-2020

probíhá výměna dožilého a 

nevyhovujícícho čepu

15
Rekonstrukce a zprovoznění 

radničních hodin na čp.1

obnova provozuschopnosti hodin a 

jejich stálá funkčnost
150 000 Kč 2015-2017

nevzhlednost hodin na 

rekonstruovaném náměstí

16
Nové vnější omítky včetně zateplení 

budovy čp.77 (MÚ, MŠ)

zajištění zlepšení vzhledu a 

energetické náročnosti budovy
1 500 000 Kč 2018-2020

dožilé vnější omítky, chybějící 

tepelná izolace

17
Rekonstrukce chodníků a cest na 

hřbitově vč. kolumbária 

zkvalitnění stezek a zvýšení 

bezpečnosti pro pěší návštěvníky
300 000 Kč 2014-2016

nevyhovující stav chodníků, 

nedůstojné kolumbárium

18
Oprava omítek a horní části hřbitovní 

zdi vč. márnice

obnova zanedbaného vzhledu okolí 

zrekonstruovaného hřbitova
700 000 Kč 2017-2020

nevyhovující a značně 

nevzhledný stav omítek

19
Doplnění základního vybavení 

inventáře kulturního domu

obnova základního a již z části 

dožilého vybavení
150 000 Kč 2015-2020

dožilý stav užívaného 

inventáře

20
Vybudování cyklostezky Krásné Údolí 

- Odolenovice

zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti 

cyklistů, zapojení do cyklostezek
1 500 000 Kč 2017-2020

nevyhovující stav stávající 

komunikace

V Krásném Údolí dne: 10.1.2014

Schváleno ZM dne: Vyvěšeno: 10.1.2014

Vypracoval: starosta města Sejmuto:

Starosta města: Bc. Martin Frank

oprava objektu kolumbária a změna 

chodníků na zámkovou dlažbu

zaizolování veškerých vnějších stěn 

objektu a nové omítnutí

Popis

odstranění zbývajících částí a nanesení 

nových omítek a vrchních hlavic zdi

postupné pořízení kvalitních průlezek, 

houpaček a dalšího vybavení

rekonstrukce inž.sítí, výměna oken, oprava 

vnitřních a vnějších omítek

odbahnění nádrže a vyčištění odtoku

průzkum stávajícího stavu, zajištění opravy 

stroje a nového ciferníku

odstranění nevyhovujícího inventáře a 

náhrada za nově pořízený

vybudování nové cyklostezky podél 

stávající komunikace III.třídy
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