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Program schůze

• informace k aktuálně probíhajícím investičním akcím

zklidnění průjezdu

oprava návsi

most

• vyhodnocení investic a akcí za volební období

• vyhodnocení ankety a porovnání s anketou z roku 2014

• plánované investice na další rok, rozpočet



Investiční akce v běhu

1 Zklidnění dopravy – chodníky, přechod, ostrůvek

Původní návrh zahrnoval i retardéry, tento však nebyl akceptován SÚS

Pozměněný návrh měl pro zklidnění dopravy navrženou vjezdnou bránu před osadní budovou, na takovou 
stavbu však obec nemá pozemky

Finální verze byla připomínkována a byl rozšířen sjezd k Lilákům a Mikolášům, tento návrh je aktuálně před 
podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí a kladně projednána se všemi dotčenými orgány státní správy.



Zklidnění dopravy



Investiční akce v běhu

2 Oprava vozovky návsi – nový asfaltový povrch, sjezdy, odvodnění

Podloží silnice neumožňuje odfrézovat povrch, proto bylo rozhodnuto o navýšení vrstvy nad současnou vrstvu.

Všechny sjezdy k nemovitostem napojeným na silnici budou ze zámkové dlažby.

V rámci rekonstrukce bude rozšířen zpevněný povrch o prostor pod nástěnkou.

OV navrhuje poškozené lípy u kapličky pokácet v rámci této stavební akce a osadit místo novými – menšího vzrůstu.



Oprava vozovky na návsi



Investiční akce v běhu

3 Nový most – akce SÚS, stavba druhého mostu

SÚS pracuje na výstavbě nového mostu, který povede nad přístupovou cestou k nádraží.

Na stavbu jsou uzavřeny smlouvy s dotčenými vlastníky pozemků a vše je projednáváno s 
příslušnými úřady.

Do konce roku bude žádáno o stavební povolení a stavba začne nejdříve v roce 2020.



Most



Realizované akce

veřejné osvětlení

lavičky k chodníku a k rybníku

dětské hřiště

vyčištění Hlinic

prodej kravína

obnovení cesty k Juříčkům

čištění stok

akce osadních spolků

mříže v kapličce

dosypání hřiště

pravidelná údržba
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Vyhodnocení ankety

Celkem 61 lístků.

1 Doprava v Trocnově



Vyhodnocení ankety

1 Doprava v Trocnově

2 Ukládání odpadu



Vyhodnocení ankety

1 Doprava v Trocnově

2 Ukládání odpadu

3 Kanalizace

4 Stezka do Radostic

5 Víceúčelové hřiště



Rozpočet 2019


