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Reakce na vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2019  

 

Tento dokument je reakcí na podnět p. ….., Vyjádření k návrhu rozpočtu města Milevska na 

rok 2019. 

 

K části A) výdaje – Nové požadavky na rozpočet: 

 

1) Parkoviště před II. ZŠ Milevsko – Komenského ulice 

Projektová dokumentace je dokončena, neproběhlo územní ani stavební řízení, 

s odůvodněním na probíhající zpracování územní studie Komenského. Studie navrhuje 

parkoviště v této lokalitě odlišně od zpracované PD. Studie je závazná, nicméně se 

můžeme pokusit zdůvodnit odchýlení se od studie. Uváděné náklady by mohly být 

reálné, do soutěže nelze říci nic přesnějšího. 

 

2) Parkoviště Libušina – Boženy Němcové 

Projektová dokumentace je rozpracovaná, prozatím nedokončena. K realizaci by byla 

možná pouze část v ul. Libušina po vyřešení zeleně s odborem životního prostředí. 

Část v ul. B. Němcové zatím není možné realizovat z důvodu teplovodu a horkovodu, 

který pod zvažovanou stavbou probíhá, a to jak z důvodu technického stavu vedení, 

tak z důvodu únosnosti kolektoru, ve kterém je vedení umístěno. Navrhované náklady 

se mohou lišit podle řešení teplovodu. 

 

3) Dostatečné rozšíření příjezdu na parkoviště za MÚ a před FÚ 

Toto rozšíření je již naprojektováno soukromím investorem a povoleno. Pro realizaci 

je nutná dohoda se soukromým investorem. 

 

4) Zpracování projektové dokumentace parkoviště za poliklinikou  

Již bylo v minulosti navrhováno. V případě, že pro parkování nebude využita plocha 

hřiště I. ZŠ (jediná volná plocha v docházkové vzdálenosti, zásadně nedoporučuji), 

bude nárůst míst zanedbatelný, nutností by bylo nové oplocení hřiště a značné terénní 

úpravy. Je pravděpodobné, že konečný náklad na jedno získané parkovací místo bude 
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dost vysoký. Do důkladného prověření všech možností nedoporučuji realizovat ani 

PD. 

 

5) Oprava Dukelské ulice včetně povrchu    

Pro příští rok byly vypsány nové dotační tituly, a to i pro města kategorie 3-10 tis. 

obyvatel, i na opravu místních komunikací. Již pracujeme na přípravě ulic, které by 

připadaly v úvahu a ul. Dukelská je mezi nimi. Doporučuji, zahrnou do rozpočtu až po 

získání více informací společně s dalšími vybranými úseky. 

 

Další body ponechám bez vyjádření. Pozitivní aspekty v tomto vyjádření nelze zaručit. Záleží 

na délce územního a stavebního řízení, dále zde není nijak začleněna personální kapacita 

odboru, souběhy s plánovanými pracemi správců sítí atd. 
 

 

B) Příjmy  - Vyřazení nebo redukce položek z návrhu rozpočtu 

 

1) – 4) Tyto částky nelze z rozpočtu vypustit. Zmíněné akce jsou již v realizaci, v lednu 

2019 bude stavba dokončena a proběhne fakturace.  

 

Další body ponechám bez vyjádření. 

 

Pozitivní aspekty zmíněné v tomto vyjádření nelze zaručit. Záleží na délce územního a 

stavebního řízení, dále zde není nijak začleněna personální kapacita odboru, souběhy 

s plánovanými pracemi správců sítí atd. 

 

 

 

 

Ing. Bc. David Lukeš 

vedoucí OISM 

 

 

rozdělovník: 1x odbor finanční 

  1x založeno na OISM 


