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1) Rozvojové cíle stanovené pro rok 2018 dle Programu rozvoje
obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027 (dále jen „PRO“) a stav
plnění, vč. návrhu jejich úpravy:
Cíl
A 01-A-01

Období
realizace dle
PRO
2017 – 2027

Stav k 26.10.2018
Byla oslovena původní projekční společnost
IGEA s.r.o. s výzvou k předložení cenové
nabídky na pokračování prací na projektové
dokumentaci této stavby.

Odkanalizování části obce
Lipky – splašková
kanalizace
A 01-A-02

2017 – 2027

Byla oslovena původní projekční společnost
IGEA s.r.o. s výzvou k předložení cenové
nabídky na přepracování studie a
rozpracování do projektové dokumentace
této stavby.

2018 - 2020

Zhotovení projektové dokumentace pro
dodatečné povolení a kolaudaci této stavby
bylo objednáno 01.11.2016, č.j. 1871/2016
spolu s obdobnou objednávkou pro stavbu
vodovodního řadu na Americe. Objednávka
bude vyřízena po dodatečné kolaudaci
vodovodního řadu na Americe (cíl A 01-D02).

2016 - 2018

Dne 20.9.2018 bylo vydáno dodatečné
stavební povolení. Doposud vynaložené
výdaje (PD, osazení šoupěte a zemního
hydrantu, vytýčení skutečného vedení VŘ,
proplach potrubí, rozbor vzorku vody,
správní poplatky, příprava podkladů pro
stavební řízení): 84.744,- Kč (10.285,- +
38.495,- + 8.278,- + 1.000,- + 1.186,- +
500,- + 25.000,-)

Odkanalizování části obce
Špluchov – splašková
kanalizace
A 01-D-01
Vodovod Záguří – naproti
obchodu (parc.č. 873/1,
41/11, 41/4., k.ú. Prostřední
Bludovice)

A 01-D-02
Vodovod Amerika (parc.č.
890/1, 682/67, 682/61, k.ú.
Prostřední Bludovice)

A 02-B-01

2018 - 2019
DOKONČENO - VYŘADIT

Oprava místní komunikace
v části obce Dubina (parc.č.
929/1, k.ú. Horní Bludovice)
A 02-B-04

2018

Dokončení opravy místní
komunikace v části obce
Záguří k č.p. 637 (parc.č.
63/43, k.ú. Prostřední
Bludovice)

DOKONČENO - VYŘADIT
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A 02-B-05

2018 - 2019

Oprava místní komunikace
v části obce Záguří za
mysliveckou chatou k č.p.
507 (parc.č. 870/1, k.ú.
Prostřední Bludovice)
A 02-B-08

2018 - 2018

Dokončení opravy části
místní komunikace na
Záguří za autobazarem (do
asfaltu) – od č.p. 240 po č.p.
697
A 02-B-09

DOKONČENO - VYŘADIT

2018 - 2018

Dokončení opravy části
místní komunikace na
Záguří za autobazarem (do
recyklátu s asfaltovým
zástřikem) – od č.p. 697 po
č.p. 244

DOKONČENO - VYŘADIT

A 02-B-10
2018
Oprava místní komunikace
na Záguří (do recyklátu
s asfaltovým zástřikem) –
odbočka u č.p. 322 po č.p.
247
A 02-B-11
Nutno přepracovat zjednodušenou
projektovou dokumentaci a zapracovat do ní
řešení odvodnění, následně vyřídit potřebné
povolení stavebního úřadu – osloven
projektant p. Rechtík.

2018 - 2018
Oprava místní komunikace
na Záguří za vodojemem
(do recyklátu s asfaltovým
zástřikem) – od sjezdu ze sil.
III/01140 po č.p. 599 vč.
odbočky vpravo k č.p. 550,
739

POSUNOUT TERMÍN REALIZACE
TAKTO: 2019
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE: 600 000,Kč
Trasu rozšířit o část od č.p. 599 po
začátek betonového povrchu.

A 02-B-14
2018 - 2019
Oprava místní komunikace
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na Vrchách – od sjezdu ze
sil. III/4731 po č.p. 56
A 02-C-01

DOKONČENO - VYŘADIT

2018 - 2018
Dokončení sjezdu ke kalové
čerpací stanici u č.p. 122

DOKONČENO - VYŘADIT

Úprava dopravního řešení
na sil. III/4735 a stávajícího
sjezdu k víceúčelovému
hřišti (přechod pro chodce
před ZŠ a MŠ)

Územní řízení zahájené v r. 2016, v rámci
kterého bylo vydáno územní rozhodnutí,
bylo v 1. pol. r. 2017 zastaveno z důvodu
odvolání. Byla upravena projektová
dokumentace a v září 2017 znovu podána
žádost o vydání územního rozhodnutí, které
bylo vydáno dne 5.4.2018. Nyní probíhá
stavební řízení.
Předpokládaná cena celkem: 1.500.000,- Kč

A 03-B-01

POSUNOUT TERMÍN REALIZACE
TAKTO: 2019
V roce 2018 nebyly instalovány žádné
zpomalovací prahy, značky omezující
rychlost ani měřiče rychlosti.

A 03-A-01

2018

2017 - 2026

Omezení rychlosti vozidel měřiče rychlosti,
zpomalovací prahy
A 03-C-01

Je součástí stavby III. etapy úpravy
veř.prostranství kolem budovy OÚ (viz PRO
- cíl „A 06-C-02“).

2018

Vybudovat nadzemní
hydrant před budovou
obecního úřadu

A 03-C-02

POSUNOUT TERMÍN REALIZACE
TAKTO: 2019-2020
2017 – 2018

Vybudovat nadzemní
hydrant u hasičské
zbrojnice
A 03-C-03

POSUNOUT TERMÍN REALIZACE
TAKTO: 2019-2020
2018 – 2026

Průběžně vybudovat další
hydranty na území obce
v souvislosti s výstavbou
nových rodinných domů
A 03-C-04

2018 – 2019

Projektovou dokumentaci doplnit o
odvětrání výfukových plynů z garáže a
dopracovat projektovou dokumentaci pro
účely společného územního a stavebního
řízení.

Hasičská zbrojnice –
zateplení obvodového
pláště, výměna oken a
dveří, šatny pro potřeby
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PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE:
5 100 000,- Kč

JSDH

A 03-C-05

2018
Doposud proinvestováno 80.000,- Kč

Pořízení a obnova nutného
vybavení JSDH Horní
Bludovice
A 04-A-01

2017 – 2026

Omezovat výskyt křídlatky
a jmelí
A 04-B-01

2018 – 2020

Upravit stanoviště
kontejnerů na tříděný
odpad – zpevnit podloží,
osázet stálezelenými keři

A 04-B-02

Z důvodu výstavby technické infrastruktury
zrušeno stanoviště Lipky. Posílena tato
stávající stanoviště: Amerika – bývalý
vepřín o 1 ks žlutého kont., Záguří –
potraviny o 1 ks zeleného kont., Záguří –
autobazar Tvardek o 1 ks zeleného a o 1 ks
žlutého kont. Vytvořena tato nová
stanoviště: Kempjany u č.p. 758
(plasty+dr.kovy, sklo), Sedláky poblíž č.p.
640 (plasty+dr.kovy, sklo) a Valašinec
poblíž č.p. 584 (plasty+dr.kovy, sklo).

2017 - 2018

Zlepšit dostupnost
kontejnerů na tříděný
odpad občany obce,
zejména v okrajových
částech – např. Nová
Dědina, Kempjany

A 04-B-03

2018 - 2019

Distribuovat domácí
kompostéry občanům, kteří
o ně mají zájem
A 04-C-01

DOKONČENO - VYŘADIT

2018

Oprava tří dřevěných křížů
na Velicestě

DOKONČENO - VYŘADIT

A 04-C-03
Postupná rekonstrukce
budek autobusových
zastávek výměnou za
prosklené z neprůhledného
skla, vč. plakátovací
plochy, I.etapa – aut.zast. U

DOKONČENO - VYŘADIT

2018
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Mokroše (2 ks), Vrchy (1 ks)
a na Záguří (1 ks)
A 04-C-07

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce toalet
proběhla v roce 2018, upravit název takto:

2018 - 2019

Rekonstrukce interiéru
smuteční obřadní síně a
toalet na hřbitově Špluchov
– realizace
A 06-A-01

Rekonstrukce interiéru smuteční obřadní
síně na hřbitově Špluchov – realizace

2018 - 2020

Sociální zařízení na
víceúčelovém hřišti
Špluchov
A 06-A-02

2017 - 2019

Dětské hřiště na Špluchově
(u víceúčelového hřiště)

POSUNOUT TERMÍN REALIZACE
TAKTO: 2019-2020

upravit takto:
Dětské hřiště na Špluchově
(u prodejny potravin)
A 06-B-01

Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č.
257/10, k.ú. Horní Bludovice, dotčeného
stavbou byla podána v září 2018.

2018 - 2019

Rekonstrukce budovy
chovatelů na obecní dům
s malým společenským
sálem
A 06-C-01

POSUNOUT TERMÍN REALIZACE
TAKTO: 2020-2021
2018 - 2020

Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č.
257/10, k.ú. Horní Bludovice, dotčeného
stavbou byla podána v září 2018.

2018

Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č.
257/10, k.ú. Horní Bludovice, dotčeného
stavbou byla podána v září 2018.

Úprava veřejného
prostranství kolem budovy
obecního úřadu – II. etapa
(obslužná komunikace kolem
OÚ s parkovištěm)
A 06-C-02
Úprava veřejného
prostranství kolem budovy
obecního úřadu – III. etapa
(náměstíčko před OÚ)
A 06-C-03

POSUNOUT TERMÍN REALIZACE
TAKTO: 2019-2020
Práce na umístění herního prvku stále
probíhají.

2018 - 2020

Lesopark na Záguří
(parc.č. 62/2, k.ú.
Prostřední Bludovice)
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A 06-C-04

2018 - 2023

Zpracována studie, další práce na projektové
dokumentaci pozastaveny z důvodu
nedořešených vlastnických vztahů
k pozemkům dotčeným lesoparkem.

2017 – 2026

Obec každoročně pořádá zájezd pro členy
místního klubu důchodců.

2017 - 2026

V roce 2018 obec finančně podpořila malé
fotbalisty FC H.Bludovice, Smíšky, SDH
Horní Bludovice, cyklistický oddíl, konání
školy v přírodě pro děti místní ZŠ a MŠ atd.

Lesopark za obecním
úřadem (parc.č. 264/1,
264/3, 257/7, k.ú. Horní
Bludovice)
A 06-D-01
Organizovat zájezdové
výlety pro občany obce –
sport, kultura, příroda,
nákupy
A 06-D-02
Podpora volnočasových
aktivit dětí a mládeže
A 07-A-02

2018 - 2026

Rekonstrukce RD č.p. 207
naproti OÚ na čtyři obecní
byty
A 07-B-01

Je zpracována projektová dokumentace pro
územní řízení, probíhají jednání s majiteli
sousedních nemovitostí.

2018 - 2020

Výstavba nové budovy MŠ
A 07-B-04

2018 - 2020

Rekonstrukce tělocvičny
ZŠ a MŠ (povrch,
radiátory, mříže apod.)
A 07-B-05

2018 -

Rekonstrukce
elektroinstalace v celé
budově ZŠ a MŠ
A 07-C-03

2017 - 2020

Bankomat v centru obce
A 07-C-04

2017
ZRUŠIT – PROVOZOVATELKA
POŠTY PROVEDLA VLASTNÍ
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZA
ÚČELEM ZLEPŠENÍ SLUŽEB

Zajistit úpravu provozní
doby České pošty
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2) Rozvojové cíle stanovené pro rok 2019 a následující dle
Programu rozvoje obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027 (dále
jen „PRO“) splněné v roce 2018:

Cíl
A 06-A-08

Období
realizace dle
PRO
2019

Stav k 26.10.2018

Rekonstrukce stávajícího
sportovního zázemí
v Horních Bludovicích

DOKONČENO - VYŘADIT
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3) Nové cíle k zařazení do PRO:
Cíl

Období
realizace

Předpokládan
é výdaje (v Kč)

Zdroj
financování

Zodpovědná
osoba

A 03-A-10
2020 - 2026

0,- Kč

vlastní +
externí

Rada obce

2019 - 2026

0,- Kč

Vlastní +
externí
(město
Havířov)

Rada obce

2019 -2020

0,- Kč

Vlastní +
externí

Rada obce

Chodník podél sil. č. III/4735
– úsek od křižovatky s místní
komunikací u ZŠ po č.p. 122
A 02-B-15
Oprava pozemní komunikace
(MK 49c) na parc.č. 799/1,
k.ú. Prostřední Bludovice, na
hranici s městem Havířov
(kolem č.p. 809)
A 02-B-16
Oprava mostku na místní
komunikaci (MK 41c) přes
Špluchovský potok na parc.č.
640/2, k.ú. Prostřední
Bludovice
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4) Úprava stávajících cílů pro období 2019 a následující:
Cíl
- návrh úpravy

Období Předpokládané
realizace výdaje (v Kč)

Úprava ostatního textu PRO: samostatný dokument
Zpracovala: M. Krčová, 26.10.2018
Aktualizace: 10.12.2018
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Zdroj
financování

Zodpovědná
osoba

