Spolek Lhota žádá statutární město Plzeň, prostřednictvím SVSMP o věcný dar - Asfaltový recyklát
v objemu 300 -460 m3. Recyklát hodlá použít na svépomocnou opravu komunikací ve Lhotě v ul i cích
Cedrová, Mátová, Na Dolíkách a části ulice Meduňkové (viz příloha 1).
SVSMP pro město na skládce Letkov spravuje požadovaný materiál a zároveň je i správce m mě ste m
vlastněných komunikací na jeho území.
Lze proto konstatovat:
1. Zmiňované komunikace nejsou ani ve vlastnictví města, ani ve správě SVSMP. Zároveň je nám
však znám tristní stav těchto komunikací, nezbytných k dopravní obsluze přilehlých
nemovitostí našich občanů, obyvatel městské části Lhota.
2. Použití recyklátu k provizorní opravě je jedno z vhodných řešení, vedoucích k významnému
zlepšení stavu, bez významného zvýšení rizik plynoucích z nevyřešeného odvodnění tě chto
komunikací.
3. Objem 300 - 460 m3, tj. cca 570 – 920t recyklátu je množství odpovídající potřebě opravy ve
jmenovaných úsecích.
4. Spolek Lhota provede opravu svépomocí. Město by participovalo pouze předáním materiál u
spolku v místě jeho skládky. Nepodílelo by se tedy ani na jeho přepravě, zemních pracích ani
uložení a zhutnění.
5. SVSMP spravuje, respektive město Plzeň disponuje v současnosti recyklátem v objemu cca
12.000 t. Materiál je používán výhradně k opravám městských komunikací, je k tomuto úče l u
předáván dodavatelským společnostem a prvotně není určen k prodeji. Nicméně cena
v místě a čase obvyklá je cca 190 Kč/t (viz příloha 2) . Požadované množství je pak cca 7,5%
současných skladových zásob, proto nemůže negativně ovlivnit nebo prodražit provádě ných
vlastních městských staveb. Hodnota zvažovaného daru se bude pohybovat v relaci 140.000,až 210.000,- Kč. Současná cena v místě a čase obvyklá celého požadovaného objemu 460 m3
činí 175.000,- Kč.
Na základě výše uvedeného SVSMP považuje tento způsob řešení problému a nezbytné opravy
předmětných komunikací za vhodný.
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