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Důvodová zpráva:
Revitalizace parku A. Jiráska v Hronově
Město Hronov získalo dotaci na revitalizaci parku z přeshraničního operačního programu Interreg VA.
V parku jsou nyní pokáceny dřeviny dle projektu, probíhá jejich likvidace. Dále probíhají bourací
práce, vybouráno je koupaliště, fontána, některé cestičky, původní WC a zázemí amfiteátru. Do
Vánoc by měla proběhnout příprava pro vybudování přípojek kanalizace, vodovodu a el. Část již bude
položena, zbytek výstavby přípojek proběhne v příštím roce. Provádějící firma má zpoždění oproti
předloženému harmonogramu právě ve výstavbě přípojek, které měly být zahájeny v listopadu, což
se nestalo. Termín dokončení zůstal zachován i přes zdržení výběrového řízení a je tedy 30. 6. 2018.

Rekonstrukce mostu ve Velkém Dřevíči u školky
Celá konstrukce mostu byla zbourána. V tomto týdnu dojde k zatrubení říčky a proběhnou práce na
výstavbě základů pro opěrné zdi, jejichž výstavba následuje ihned po výstavbě základů. Pokud bude
alespoň trochu slušné počasí, bude výstavba probíhat přes zimu tak, aby bylo dílo co nejdříve
dokončeno. Termín dokončení díla byl prodloužen do 30. 4. 2018.

Přeložka VO v ulici Dvorská
V druhé půli listopadu proběhla kabeláž veřejného osvětlení, která byla koordinována s přeložkou
ČEZ. Sítě jsou uloženy a povrchy upraveny. Nyní se podle počasí přistoupí k postavení sloupů
veřejného osvětlení. Pokud nepůjde provést betonáž, budou nové sloupy osazeny až v jarních
měsících 2018. Stávající světla zůstávají v provozu, bylo dohodnuto, že původní sloupy zůstanou
v provozu, než budou osazeny nové.

Rekonstrukce lávky u čistírny Hronov
Na lávce probíhají ještě opravy zdí, na kterých bude lávka uložena. Konstrukce lávky bude osazena
11. 12., poté dojde ihned ke zpětnému uložení sítí (plynovod, O2) a na 19. 12. je naplánována jejich
kolaudace. Práce na lávce budou probíhat dle počasí, platí, že pokud to počasí dovolí, budou práce
probíhat i přes zimu, pokud se nestihnou do konce roku.

Udržovací práce na stávajících vodních nádržích
Dle pravidel poskytnuté dotace mělo být dílo dokončeno do 30. 11. 2017. V tomto termínu také došlo
k předání díla, nebylo ale zcela dokončeno a je o tom sepsán protokol. Práce budou probíhat ještě
cca 14 dní, pak by měly být nádrže hotové. Vrchní nádrž je dokončena, zbývají terénní úpravy,
prostřední nádrži chybí věnec a osadit stavidlo, spodní nádrži pod sokolovnou bude vybetonován
věnec a přespárovány kamenné zdi. Nakonec bude také osazeno nové stavidlo.

Rekonstrukce chlazení na zimním stadionu v Hronově
Dílo bylo dokončeno dle smluvního termínu s drobnými vadami a nedodělky, které budou odstraněny
v příštím roce. Vady a nedodělky se netýkají vlastního chladícího zařízení, pouze stavebních prací,
které nebrání provozu.

Projektová dokumentace MěÚ Hronov
Projektová dokumentace bude předána v příštím týdnu. Nyní připravujeme předběžné oznámení o
vypsání výběrového řízení na dodavatele prací, které bude umístěno na profilu zadavatele. Vlastní
výběrové řízení bude vyhlášeno v únoru.

Dále probíhají práce na projektových dokumentací stavebních úprav hronovské hasičárny,
rekonstrukce komunikace vč. odvodnění na Haldě v Hronově. V letošním roce také budou vystavěny
opěrné zídky na parkovišti za městským úřadem a ve Zbečníku K Málkovým.
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