Plán rozvoje města Bezdružice na období 2016-2025
připravenost
Rekonstrukce náměstí K. Haranta – dokončení
- část pod zámkem včetně okolí hasičské zbrojnice
- pořízení mobiliáře na náměstí
Obnovení funkce historické budovy radnice (rekonstrukce radnice, informační centrum, knihovna, veřejné WC, spolková
místnost apod.)
NÁVRH: Zadat zpracování projektové dokumentace – pasport, studie,
PD
Možnost vyhlášení soutěže o návrh ve spolupráci s Českou komorou
architektů
Využití domu č. p. 29 v Bezdružicích
- je zpracovaná studie využití
Přestupní terminál autobus – vlak
Základní škola:
podklad pro zpracování MAP – verze říjen 2015
Základní náměty na investiční a neinvestiční projekty:
Rekonstrukce bočního (žákovského) vchodu do školy (plot, vrátka,
přístupová cesta)
Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy
Rekonstrukce a vybavení školní jídelny
Rekonstrukce a vybavení sborovny
Rekonstrukce tělocvičny (zateplení, sprchy, podlaha tělocvičny)
Výměna oken v budově školy
Rekonstrukce hlavního vchodu do školy (plastové dveře)
Kamerový systém a kontrola vstupu do školy, monitoring společných
prostor (šatny), docházkový monitoring
Vybudování přechodu pro chodce na přístupové cestě do školy
Rekonstrukce školní cvičné kuchyně
Vybudování keramické dílny
Vybavení školní družiny
Vybudování prostor pro venkovní výuku (altán, zahradní nábytek)
Rekonstrukce hlavní přístupové cesty do mateřské školy
Zateplení a výměna oken v základní umělecké škole
Interaktivní tabule do kmenových tříd
ulice Na Sídlišti
- nutno dořešit zeleň
- parkoviště ve východní části sídliště
- kotelna – oprava fasády, asfaltový povrch, úprava prostoru

předpokládaná realizace

odhad nákladů

možné zdroje financování
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pro nádoby na odpad
- rozšíření dětského hřiště
Rekonstrukce Plzeňské ulice a Úterské ulice
NÁVRH: Na základě ústní dohody s Plzeňským krajem zadat
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Po
vydání územního rozhodnutí by projektovou dokumentaci
pro stavební povolení připravil Plzeňský kraj.
Dohoda s Plzeňským krajem se týká ulice Úterské, ulice
Plzeňské a křižovatky ulic ČSA, Revolučních Gard
a K Řešínu.
Místní komunikace v Bezdružicích
Rekonstrukce ulice U Tiskárny – zejména odvodnění
Rekonstrukce ulice U Kovárny
Rekonstrukce ulice V Podzámčí
Na Stráni – vyřešit problém parkování
Komunikace v bezejmenné ulici kolmé k ulici ČSA
komunikace u garáží pod hřbitovem
Kompletní rekonstrukce kulturního domu
- střecha nad WC, vestibulem a klubovnou
- fasáda včetně zateplení,
- výměna oken,
- podlaha v sále,
- rekonstrukce prostor přísálí, kuchyně a výčepu včetně
vybudování samostatných WC;
Budova městského úřadu
- střecha
- WC
Nový územní plán
Obnova svislého dopravního značení na místních komunikacích
Pasport svislého dopravního značení.
Aktualizace pasportu místních komunikací
Bytové domy v ulici Na Sídlišti – č. p. 247, 248, 260, 261
- postupná výměna oken
- rekonstrukce bytových jader
- rekonstrukce zábradlí
- zateplení bytového domu č. p. 245 (12 b. j.)
Kotelna v ulici Na Sídlišti – rekonstrukce topných kanálů
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech místních částech
a v Bezdružicích
Úpravy návsí v jednotlivých místních částech
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Oprava místní komunikace mezi Horními Polžicemi a
Kohoutovem
Oprav místních komunikací v Řešíně
Zaječí rybník
- oprava hráze, vybudování (obnova) vypouštěcího zařízení
Odkanalizování Bezdružic – Nádražní ulice, jižní část ulice ČSA
(Kovovýroba Honzík, ZD Vlčák)
Obnova rybníka v Horních Polžicích
Prodej bývalé hasičárny v Horních Polžicích a v Řešíně
Bezdrátový veřejný rozhlas – místní části
Cyklostezka z Bezdružic do Konstantinových Lázní (rekonstrukce
cesty „přes kopec“)
Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů
- Bezdružice – východ
vypracování územní studie, nebo dohoda o parcelaci
Vybudování obslužné komunikace u žárové zinkovny
- je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení
a bylo vydané územní rozhodnutí.
Obnova zeleně v intravilánu města (náměstí, parčík v Úterské ulici,
hřbitov a další)
Oprava márnice a hřbitovní zdi
Naučná stezka „Údolím Úterského a Nezdického potoka“
- aktualizace údajů na informačních tabulích
Využití plochy bývalého skateparku - dopravní hřiště ?
Vybudování náhradního fotbalového hřiště
Dostavba železniční trati z Bezdružic do Teplé
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Kamerový systém, pořízení měřičů rychlosti

