Zásobník projektů - priority pro Akční plán
schváleno ZM Chabařovice dne 16. 12. 2019
Název projektu

Popis projektu

Rekonstrukce Mlýna

V současné době projekt hotov, schválena dotace u MPO.

Park u rekonstruovaného
mlýna

Na rekonstrukci mlýna je poslaná žádost (Rekonstrukce brownfieldů)
park je 2. etapa. Vše vyprojektováno, ve fázi PD realizační. Probíhá
stavební povoení.
V současné době projekt před dokončením

Rekonstrukce chodníků a
parkovacích stání na náměstí

Roudníky - náves
Revitalizace toků ve správě
města - Modlanský potok v
Roudníkách jako retenční
nádrž
Rekonstrukce komunikací povrchů Roudníky a
Chabařovice
Obnova alejí
Pobytový park Na Konečné
Běžné byty v bývalé budově
zdravotního střediska
Rekonstrukce školní budovy z
19. stol. Husovo náměstí 183
Projekt Radnice - přepážkové
centrum pro občany

Sportovní zázemí pro TJ
Chabařovice

Sportovně - rekreační areál
Roudníky

Obnovení místa pro setkávání občanů místní části Roudníky s
ohništěm.
Část Modlanského potoka v Roudníkách, která se využívá jako retenční
nádrž.
Provést pasportizaci, vytvořit systém priorizace, bodování, seřazení,
plánu rekonstrukcí

4 aleje starých stromů, v lednu proběhne hodnocení dendrologem.
Jedná se o aleje Do Vyklic, U Kapličky, Za Zahrádkami
Vytvoření oploceného pobytového parku s přístřeškem, zelení a vodním
prvkem.
Vybudování 4 malometrážních bytů za finanční spoluúčasti budoucích
nájemníků.
Celková rekonstrukce budovy, největším problémem je vlhkost.
Předběžně s uvažuje o možnosti rekuperace. Začne příprava studie
proveditelnosti s rozdělením rekonstrukce na dílčí stavební
objekty. Je zde umístěna část ZŠ, MŠ a ZUŠ.
Podstatou projektu je umístění Městského úřadu ve stávající budově na
adrese Husovo náměstí 183. V rámci projektu bude vybudováno
přepážkové centrum, tzv. front office, kde budou obsluhováni občané
(Czechpoint, poplatky, matrika, stavební úřad, atd.). Součásti front office
bude i provozování pošty Partner. V 1. patře úřadu bude prostor pro tzv.
back office. V souvislosti s uvolněním bytu v přízemí, části zahrady bude
přestěhováno SSMCH, pro které zde bude dostatek místa.
Nahrazení zázemí v horším technickém stavu budované v akcích Z;
Vybudování nových atraktivních sportovišť pro děti a mládež vzniklých z
požadavků dotazníkového šetření města (Polygyon, Parkur);
rekonstrukce oválu atd.; nejdříve studie, poté sjednocení TJ, následně
realizace projektu
Revitalizace současného fotbalového hřiště s dobudováním dalšího
sportovního vybavení, nejdříve nutné vypracovat studii

Předpokládaná
hodnota
Rozvojový cíl
projektu
40 000 000 Kč Město a jeho
fungování
11 500 000 Kč Životní prostřední
a kvalita života

Majetek města a jeho Rekonstrukce sportovních areálů
řádná správa
Péče o prostředí obce Rekonstrukce parků, alejí a zelených ploch
a veřejnou zeleň

20 000 000 Kč Dostupnost
infrastruktury a
veřejných i
soukromých
služeb
1 000 000 Kč Životní prostřední
a kvalita života
2 000 000 Kč Životní prostřední
a kvalita života

Dopravní
Rekonstrukce a opravy komunikací
infrastruktura vč.
veřejného osvětlení a
veřejná doprava ve
městě
Péče o prostředí obce Rekonstrukce parků, alejí a zelených ploch
a veřejnou zeleň
Životní prostředí a
Udržování toků ve správě města
řešení a ekologie

Cíl

Opatření k zajištění cíle

Dopravní
infrastruktura vč.
veřejného osvětlení a
veřejná doprava ve
městě
Péče o prostředí obce
a veřejnou zeleň
Péče o prostředí obce
a veřejnou zeleň
Majetek města a jeho
řádná správa
Majetek města a jeho
řádná správa

Rekonstrukce a opravy komunikací

20 000 000 Kč Město a jeho
fungování

Chabařovice jako
klidné, bezpečné a
přátelské město pro
své občany a
návštěvníky

Zkvalitnění služeb státní správy, samosprávy
a školství

30 000 000 Kč Město a jeho
fungování

Majetek města a jeho
řádná správa

Rekonstrukce sportovních areálů

2 000 000 Kč Město a jeho
fungování

Majetek města a jeho
řádná správa

Rekonstrukce sportovních areálů

6 000 000 Kč Dostupnost
infrastruktury a
veřejných i
soukromých
služeb
1 000 000 Kč Životní prostřední
a kvalita života
2 000 000 Kč Životní prostřední
a kvalita života
4 000 000 Kč Město a jeho
fungování
1 000 000 Kč Město a jeho
fungování

Rekonstrukce parků, alejí a zelených ploch
Rekonstrukce parků, alejí a zelených ploch
Rekonstrukce starého zdravotního střediska
na byty
Rekonstrukce a opravy školních budov a hřišť

