
Opravy chodníků – podklad pro jednání RMČ 

Letos je s opravami potíž, protože se nám nedaří sehnat firmy, které by se do VŘ hlásily. Loni tyto 

opravy prováděl Šlehofer, který je teď plně vytížen stavbou chodníku ke hvězdárně. Key-stav, který 

předběžně přislíbil realizaci, už prý taky nemá kapacity. Nabídky nám zpracovala firma p. Eliáše, která 

začala pracovat pod společností IRIS (p. Španihel z Blat). 

Opravy nezbytné: 

• Propad zámkové dlažby v Hořínecké, 14 466 Kč 

o řeší Honza 

 

• Propad vozovky Statková, 13 295 Kč 

o vymletá výduť pod vozovkou, riziko širšího propadu vozovky 

 

• Propadlá dlažba Legionářů 57, 6 681 Kč 

o propad v patě zdi soukromé zahrady, riziko sesutí zdi 

 

• Oprava chodníku Ďáblická 45, 39 782 Kč 

o u průzkumu banální závady dlažby byla objevena výduť v podloží 

chodníku → oprava podloží v celé délce defektu 

 

• Oprava chodníku v Hořínecké u modrého domu, 85 435 Kč 

o výrazný propad chodníku v délce 30 m 

o vinou defektu chodníku došlo k úrazu starší paní 

 

• Oprava odvodňovacího žlabu u Akcízu, 16 745 Kč 

o podněty maminek z oblasti Ekospolu na špatný průjezd s kočárkem 

k autobusové zastávce 

o ostatní bariéry na trase opravila na naši výzvu TSK 

o tyto žlaby jsou celkově v Ďáblicích velmi nešťastné řešení a jejich 

časté defekty jsou potenciálně nebezpečné. Nabídku na opravy 

všech poškozených žlabů máme za 211 593 Kč a rád bych tuto 

částku zařadil do rozpočtu na příští rok. 

 

Celkem 176 404 Kč s DPH 

Ke zvážení: 

• Plocha pro kontejnery na tříděný odpad Kokořínská 64 331 Kč 

o vzhledem ke stížnostem místních bych se přikláněl 

k opravě 

 



Chodník ve školce 

V letošním rozpočtu bylo na chodník ve školce 200 000 Kč. Do třech letních VŘ na kompletní 

rekonstrukci se nikdo nepřihlásil. Původní domluva s Key-stavem též padla. Kontrolní rozpočet i 

jediná nabídka, kterou se mi podařilo sehnat, se pohybují okolo 500 000 Kč.  

Zadal jsem opravu nejhoršího místa – vstupu z Květnové, kde kořeny zvedly asfalt až na hranici 

možnosti užívání. Cena opravy bude známá až po průzkumu podkladních vrstev. 

Je na zvážení kdy a jak se pustit do celkové rekonstrukce i v souvislosti s plánovanými podzemními 

nádržemi na dešťovou vodu. Je zde riziko, že by stavební technika nový chodník poškodila. 

 

Rozpočet 

V rozpočtu je na opravy chodníků nyní 146 000 Kč.  

Varianty: 

o Provést všechny opravy, včetně kontejnerového stání celkové hodnotě 240 735 Kč (preferuji) 

o 146 000 Kč z oprav chodníků 

o 94 735 Kč použít z rekonstrukce školky (v rozpočtu jde o stejnou položku, členění na 

chodníky/školka je interní) 

o 105 265 Kč tak zbývá na nezbytné provozní úpravy nejhorších míst chodníku ve 

školce 

 

o Provedení pouze „nezbytných“ oprav v hodnotě 176 404 Kč 

o 146 000 Kč z oprav chodníků 

o 30 404 Kč použít z rekonstrukce školky  

o Je-li to možné (ještě ověřím na FIO )přesunout zbylých 169 596 Kč do rozpočtu na 

příští rok, přidat k nim cca 400 000 Kč a realizovat celkovou rekonstrukci v koordinaci 

s dešťovkou 

 

o K 146 000 Kč přidat rozpočtovým opatřením 30 404 Kč (nebo 94 735 Kč) 

o provést opravy chodníků, částku 200 000 Kč nechat v plné výši, letos nebo příští rok ji 

patřičně navýšit a použít na celkovou opravu chodníku v MŠ 

 

Martin 


