Návrh - Připravované záměry v Obci Chanovice - výhled na období 2019 až 2023.
-

Opravy povrchů místních komunikací v celé obci, (předpoklad 5/2019 až 12/2022), 4,0 mil.

-

Oprava a přestavba bývalé obecné školy v Def. Lažanech na bydlení, příprava projektové
dokumentace (předpoklad realizace 2018 až 2019), 7,5 mil. (následně prodej bytů)

-

Řešení odpadového hospodářství – sběrné místo, kontejnery, atd. (předpoklad 2019 až 2020),
2,5 mil.

-

Hospodářské zázemí pro technická a provozní zařízení obce, garáž, sklad, apod. (předpoklad
2019 až 2020), 2,5 mil.

-

Příprava a organizace výstavby jednoho bytového domu „Na Výsluní“ pro případné zájemce
(předpoklad 2019 až 2020), 0,5 mil.

-

Příprava a organizace pozemků pro výstavbu v Defurových Lažanech, následně vybudování
přípojek (předpoklad 2019 až 2021), 1,0 mil.

-

V Újezdu u Chanovic je připravována výstavba čtyř řadových domů z bývalých maštalí,
probíhá aktualizace územního plánu na širší využití území – vše jako příprava před předáním
jednotlivým stavebníkům (předpoklad realizace stavby 05/2019 až 06/2021), 1,5 mil.

-

Úpravy u Holkovic, ochrana proti přívalovým dešťům (předpoklad realizace 2019 až 2023).

-

Dále jednat s církví římskokatolickou ohledně prodeje fary v Chanovicích a vybudování dvou
objektů pro seniory, zdravotně postižené a jinak potřebné občany (cca 5-7 menších bytů),
včetně sociálních služeb (předpoklad 2019 až 2022), 10 mil..

-

Oprava a přestavba bývalého hostince v Def. Lažanech, řešit záměr, příprava projektové
dokumentace (předpoklad realizace 2019 až 2020).

-

Modernizace hřišť u MŠ a ZŠ, a doplňování vybavení sportovního areálu Chanovice.

Další střednědobé priority:
oprava vodovodů, jejich rozšiřování a doplňování

8 000 000 Kč

modernizace a údržba školních budov

5 000 000 Kč

oprava kanalizací, jejich rozšiřování a doplňování

8 000 000 Kč

opravy místních komunikací (celá obec)

5 000 000 Kč

přístrojové a další vybavení OÚ (počítač, police, apod.)

500 000 Kč

opravy KD (střecha, topení, kanalizace, vodovod, wc, elektro, apod.)

2 500 000 Kč

zázemí sportovního areálu (sportovní vybavení, šatny, wc, sklady, apod.)

2 000 000 Kč

ubytovna zámecký areál Chanovice (či hledat jiné využití podkroví)

7 500 000 Kč

majetková řešení pozemků v obci
příprava pozemků pro výstavbu – úřední část (celá obec), aktualizace ÚP

700 000 Kč
1 000 000 Kč

postupná příprava pozemků pro výstavbu cca 30 RD (celá obec)

15 000 000 Kč

úprava návsí, dosadba zeleně, vybavení

2 500 000 Kč

úprava vodních nádrží

2 500 000 Kč

Financování uvažováno zajistit i dle aktuálních dotačních programů, samozřejmě musí být zajištěno
spolufinancování z vlastních zdrojů obce.
Všechny výše uvedené akce jsou velmi nákladné na možnosti Obce Chanovice, ale snad se postupně
podaří realizovat.
11/2018, Petr Klásek.
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