
vsuĚaíé dobĚ je.yk|o|lsa vÍoueltóvěném 5|avu, d io v€ všech ob.kh, tj' vonÉvi.]'
t|Ýd|antu n'o'- Pdnu Bašce'

Na úŽemiobce oÝavi. € ]e prcVedeno v. €nt.u.b..lozšiřeni chodnikú a paliládové zidky,
podé|tÓku oíÍavi.e"u p.ř.jl',je podk|adni ]téíkopísková Vclva, mé,]lávkou na mktni Vodotečia
BéÍučovým mos.m je po|ožéna podk ádňl Vrctva , t.cyk|átÚ, jako finá ni vňtw zde bude žvičná
oba|ovaná 5mě5 PrcVedená penetlačiiúplavá É h| štěm budeještě up.áveM aía tovým nátěr€m a
]emně]ii f Íak.í šlěr|opGku'

Na územi ob.e tŇd|antu nad o*.avk|Jé jr V N.vé Vsi óa pÉVobřežní hÍáziosÍavi.e
p.ovedena finá|ništěr|Úvá úpravó včetré ohumu,ovánl bléhú od vodá.en5kého ob]éktu vostreVici
až ke křižovate kíéíaurá. ',Na.ábře't, Totél]e teó|Lováno v ob|aíi|(ámen.e a' k potoku HUtný
ó AvE cz, á.s., který ]e přek|enutý no!,Ým dřéýěným ňůíkém Ná tomto úseku bude ješ|ě
pÍovedeno koněřné Žavá|coýánl, U ga|ážl a Éhládkářské osady n. u|' Paju ově je jž povr.h
dokončén V živjčné úpÍavě' Vob aí pÓdé č..denky]e po olena fiá ní v6ýá !těAÓplsku, pÍovádí
sé kam.nné opevnění břehů á bude násédÓVat pÓVr.hová tivčná úpÉVoÝobhíimoÍu m s |n.
doostÍavi.eč, y56, |derý pi €k enu]e Če|adenku

Na územiÓb.é PÍ,na je j' Íovnél po|oIená l.á níšlě*opisková vEtva včetně ohumusÓvání
kteÍá bude ještě Ža|ončenó pos|edn'm zavá.oýánlm U hían.é skar' úz.míú Frýd|ántu no jě
.ea|iŽován n3 náhonu nový dřevéný můíek včétně kam.nného opďněnibiehú' v souř.sné době 5e
pÍojékčně upÉvuje ne!,yhovujicl trálá .vkbn..ky u mostu pies oííavici vPržně, kde dojd€ ke
změn.tÉsvtal,abycyk|kténekll!i|iíát.liiňi.i,a|epod]e|isi|ni.ipodmÓném'

N a úze m í p!Šj4!! v o bra,ti H odoňovic by|Y p.ov€d. nY na h'á zi pod k adni šrérkopGkové
v6tw' z důýod! ko|né € íavbo u vodňi e|.kíá ÍnY jiňého inveltoÍá v téže ob|aíi js u ,a tim & |ši
pÍác. na Íinálni úpÍavě .yk|ďté,ky př.Íuš.nv'

ce|kový t€rmín pm dokonření lt.vby .vk|ofusY &šk. - o{Íavi.e je ieÍen 2013
Nák|ady na íavební píá.e včetně výkonu áolo6|ého dozoÍ!, technického dozoru ftwbnika

. in' €nÝ6ké.jnnoíi lpoj €né s adm nÉÍdá.im íavby budou t]nÍ.ca 13'4 mi|' Kč' stavba ]e
dotďána z íozpoau R€gioná ni Edy '€' o.u sood.žnoíi Mo.aÝskon.alo v max' vý.i 16,6 mi|. Kř'
]édnoťiýé pod||y obcí j$u ÍanÓvéňy pod|. 'inanční náíočnoí íarebnich obj €krů vkaždé Ób.]'
xonkétn' nák|ady vj €d.o| iVý obci.h ň. ovéd.né činnoíijlou : Frýd|ant n'o' - 6,27 mi|' Kč, z|oho
v annizdÍoj€ 0,96 mi' Kč, Pržno-6,93 m |' (č, z |ohov|aínízdlo]e r'07 mi, (.' oílavice - ],4s mi|'
Kč' z toho V|a*ni ld.oje 0,93 ňi' Kč' Báška - 1'71íi, (.' , toho v|a9tni zdroje 0,26 mi|' Kč' V|áýni
,dBiejsouveýýši15,] x nák|adú na *aVbu
RÉsPErrUrrE roŤo UPozoRNĚNl I
DÚRAzNĚ UPozoRŇUJÉME NÁ Pňí9Ný áxÁz '.oY |VoÍoEEK' čflňxoE(' koNí Po
CYXLoSÍE2.E'
Pozn: sitleecyk|otlasyjelveřejněna na www *Íánkách města Fdd antu n'o'
www frud|antno a' Vé}é]ná !prává, PÍojekty Ž EU'

cYk|otrasa 8aška . osrravic€ s odbočkou do četadné - prúběh výstavbY - řÍén
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