
Návrh AKČNÍHO PLÁNU pro rok 2020 

  pro jednání Zastupitelstva obce Loděnice u Berouna 

 

1) Dokončit opravy chodníku v ulici Pražská, Žižkova. 

2) Realizovat stavbu chodníku v Pražské ulici od č.p. 50 k mostu přes Kačák.  

3) Provést rekonstrukce ulic Tyršova, Palackého 

4) Provést rekonstrukci ulice Šeříková  

5) Provést rekonstrukci bezejmenné ulice k domům č. p. 242, 263 a 300. 

6) Realizovat opravu parkovacího pruhu v Plzeňské ulici v části od KZ (Klubu) až na okraj 

zástavby na levé straně ve směru na Beroun.  

7) Odkanalizování ulice V Chaloupkách a odkanalizování a dostavba vodovodu v ulicích dolní 

Havířská a Za Potokem. 

8) Provést rekonstrukci komunikace "do Černidel" a "k Dlouháku“. 

9) Opravit budovu OÚ v rozsahu: hydroizolace, oprava omítky, výměna oken, oprava nebo 

výměna střechy, rekonstrukce stěn pod okny ve druhém patře směrem do dvora a oprava fasády.                      

10) Opravit zábradlí podél chodníku z Jánské do Loděnice.  

11) Realizovat přechod pro chodce na Jánské.  

12) Zpracovat Plán rozvoje obce pro léta 2021 až 2031. 

13) Realizovat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce bývalé MŠ u 

GZ, včetně stavebního povolení. 

14) Zlepšit webové stránky obce (změna vnitřní struktury, změna titulní strany, doplnění informací).  

15) Rozhodnout o koupi pozemku s vodními plochami „na Ostrově“. 

16) Dokončit změnu ÚP č. 3 (zrychlené řízení pro prostor budoucí MŠ). 

17) Připravit podklady pro dotaci na kamerový systém.  

18) Uspořádat výběrové řízení na dotačního specialistu (monitoring, příprava podkladů). 

19) Připravit podklady pro rozhodnutí ZO o zřízení obecní policie. 

20) Zpracovat studii revitalizace budovy KZ včetně energetického auditu.  

21) Připravit podklady na realizaci parkoviště u Areálu AFK na Jánské. 

22) Vypracovat dopravní studii pro zklidnění dopravy v obci. 

23) Sledovat dotační tituly na opravu veřejného osvětlení. 

24) Koupit pozemky u nádraží pro zřízení P+R parkovištěm. 

25) Koupit pozemky pro možné rozšíření sběrného dvora a vybudování prostoru pro sběr 

bioodpadu. 

26) Realizovat přípravná řízení k výběru pozemku pro výstavbu hasičské zbrojnice. 

27) Aktualizovat možnosti využití 13 stavebních parcel ve vlastnictví obce. 

28) Připravit projekty na rok 2021. 


