Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 3/2012 ze dne 11.01.2012

Plán investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2012
hrazeno z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany

A. Stavby či práce zahájené či objednané v roce 2011
odpočinkové místo Boţkovský ostrov – in-line dráha
3,258 mil. Kč*
stavba zahájena v r. 2011, dokončení 04/12, plně hrazeno z
rozpočtu MO (*- nevyčerpané prostředky z r. 11)
2.
odpočinkové místo Boţkovský ostrov – stezka pro pěší
0,616 mil. Kč*
stavba zahájena v r. 2011, dokončení 08/12
hrazeno z dotace ROP (85%) a rozp. MO 2* (15% + neuznatelné náklady)
3.
odpočinkové místo Boţkovský ostrov – revitalizace zeleně
0,134 mil. Kč*
práce zahájeny v r. 2011, dokončení 10/12
hrazeno z dotace z OPŽP (75%) a rozp. MO 2* (25%+ neuznatelné náklady)
4.
rekonstrukce vnitrobloku Slovanská alej – Ruská – pronájem pozemku 0,056 mil. Kč
náklady na pronájem pozemku od AČR, stavba dokončena v r. 09,
uzavřena smlouva o převodu do majetku města, čeká se na souhlas
MF ČR
5.
odpočinkové místo Boţkovský ostrov – DÚR na celý areál
0,162 mil. Kč
práce zahájeny v r. 2011, dokončení 01/12
6.
odpočinkové místo Boţkovský ostrov – DSP na cyklostezku
0,435 mil. Kč
+ zpracování a podání ţádosti o dotaci
práce zahájeny v r. 2011, dokončení 03/12
příprava pro podání žádosti o dotaci ze SFDI
7.
rekonstrukce vnitrobloku nám. Gen. Píky - Luţická - Habrmannova - 0,098 mil. Kč*
Jablonského - úprava PD
Dokumentace předána 12/11
příprava pro podání žádosti o dotaci z MPMR (*- nevyčerpané
prostředky z r. 11)
celkem add A
4,759 mil. Kč*
* z toho 3,356 mil. Kč nevyčerpané finance z r. 2011
1.

B.

Stavby nově zahajované v roce 2012

celkem add B

0,000 mil. Kč

C. Další stavby připravené k realizaci v roce 2012 (finančně nezajištěné)
-

-

-

rekonstrukce vnitrobloku NGP - Luţická - Habrmannova – 1. etapa
stav přípravy: SP, RDS
pozn.: v r. 12 bude ţádáno o dotaci z MMR
rekonstrukce stálé scény ve Chvojkových sadech
stav přípravy: DÚR, poţádáno o územní řízení, zpracovává se
RDS
PD rozšíření cyklostezky podél papírny u Radbuzy
stav přípravy: probíhají jednání o majetkoprávním vypořádání

4,700 mil. Kč
3,700 mil. Kč
0,100 mil. Kč

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rozšíření cyklostezky podél papírny u Radbuzy
0,620 mil. Kč
realizace stavby
zateplení KD Šeříková
8,500 mil. Kč
stav přípravy: zpracována PD, vydáno stavební povolení
instalace tramvaje ve ŠSP Malostranská
0,150 mil. Kč
stav přípravy: zpracována dokumentace
odpočinkové místo Boţkovský ostrov – průleh
4,400 mil. Kč
stav přípravy: zpracovává se PD, příprava ţádosti o dotaci
předpokládaná realizace 3 - 9/2012 (bude-li přidělena dotace)
rekonstrukce komunikací na Petrohradě - 1. etapa
5,000 mil. Kč
Barrandova ulice – úsek Koterovská - Boţkovská
stav přípravy: SP, RDS
OZ Bručná IIc - konec ul. Na Výsluní
3,500 mil. Kč
úsek Šafránová – Chrpová
stav přípravy: SP, RDS
pozn.: pokračování výstavby z let 05 - 08
OZ Bručná I – 2. část ul. U Stezky
4,500 mil. Kč
úsek Zelenohorská - Kostincova
stav přípravy: SP, RDS
pozn.: navazuje na 1. část ulice, realizovanou v roce 2008
OZ Bručná IIa - část ul. K Rozhraní (úsek Podélná - Společná)
4,500 mil. Kč
stav přípravy: SP, nutná aktualizace RDS
pozn.: sousedí s úseky, které byly předány OI MMP k realizaci
(náhrada za ROP)
PD rekonstrukce vnitrobloku NGP – Částkova – Chvojkovy lomy
0,250 mil. Kč
(prostor mezi domy NGP 36 – 49 a Částkova)
zajištění zpracování DÚR, DSP a případně RDS
rekonstrukce vnitrobloku NGP – Částkova – Chvojkovy lomy
5,000 mil. Kč
(prostor mezi domy NGP 36 – 49 a Částkova)
stav přípravy: dosud nezahájena
obytná ulice Pod Hradem – 1. část (Hradiště)
5,000 mil. Kč
stav přípravy: SP, RDS
obytná ulice Pod Hradem – 2. část (Hradiště)
4,000 mil. Kč
stav přípravy: SP, není RDS
obytná ulice K Řečišti – 1. část (Hradiště)
4,500 mil. Kč
stav přípravy: SP, není RDS
OZ Bručná IIc - ul. Šafránová (úsek V Kamení - Nepomucká)
3,500 mil.Kč
stav přípravy: SP, není RDS
pozn.: pokračování výstavby z let 05 - 08 - poslední úsek stavby
OZ Bručná I - 5. část ul. Zelenohorské (úsek U Stezky - Do Zámostí) 4,500 mil. Kč
stav přípravy: SP, není RDS
pozn.: navazuje na 4. úsek ulice Zelenohorské, realizovanou v roce 2007
OZ Bručná I - ul. V Olších (úsek Kostincova - Lomená)
3,800 mil. Kč
stav přípravy: SP, není RDS
pozn.: neleţí na trase výtlaku vodovodu, který se bude rekonstruovat
rekonstrukce komunikací na Petrohradě - 2. etapa
6,000 mil. Kč
Boţkovská ulice – úsek Ţelezniční - Barrandova
stav přípravy: SP, není RDS
rekonstrukce komunikací na Petrohradě – další etapy
4,5 - 8,500 mil. Kč/etapu
stav přípravy: SP, nutno zadat RDS na konkrétní úsek

-

dostavba hasičská zbrojnice v Koterově
12,000 mil. Kč
stav přípravy: vydáno ÚR na novostavbu a SP na dostavbu garáţe
rekonstrukce KD Šeříková - 1. etapa
15 - 35,000 mil. Kč
stav přípravy: SP
projektová příprava nových staveb
1,000 mil. Kč
pozn.: konkrétní stavby budou upřesněny později v souvislosti
s vývojem financování investic

Vysvětlivky k pouţitým zkratkám:
PD – projektová dokumentace
DÚR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
RDS – realizační dokumentace stavby
ÚR – územní rozhodnutí
SP – stavební povolení

