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NAŠE MĚSTO STOCHOV - zvláštní vydání

zdarma

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA 2017
Vážení občané, milí čtenáři.
Máme již za sebou rok 2017. Investičních akcí v našem městě bylo mnoho,
proto mi dovolte, abych vás touto speciální přílohou informovala a tím
přiblížila, co všechno bylo ve městě úspěšně zrealizováno nebo bude
dokončeno. Všechny tyto investiční akce vám představím, pro názor,
i na fotografiích.

1. Úprava povrchu cyklostezka Třešňovka – proběhla ještě před prázdninami,
a pro příjemný odpočinek bylo zřízeno odpočivadlo, nejen pro cyklisty, které se nachází
u dětského hřiště na okraji Třešňovky.
2. Vyčištění strouhy Stochov-Slovanka – v uplynulém roce jsme se setkali s vyšším
množstvím přívalových srážek a tato zanesená strouha nestačila vše odvádět.
3. Rekonstrukce školní zahrady I. Mateřská škola – na začátku září jsme udělali radost především malým dětem,
a to dokončením rekonstrukce zahrady s novými herními prvky.
4. Rekonstrukce přístupových chodníků, výstavba – došlo k rekonstrukci přístupových chodníků k již zatepleným
bytovým domům, a to u bloků 84, 68 , 69 a k výstavbě chodníku v ul. J. Dundra (naproti Nativelu), i s novým kontejnerovým stáním, rekonstrukce parkoviště.

5. Sportovní hala, budova Baníku – ve Sportovních areálech města Stochova bylo dokončeno odvodnění sportovní
haly a výměna výplní otvorů (okna, dveře a výměna topení ) u budovy Baníku, čp. 490.
6. Revitalizace větrolamu - město bylo úspěšné v obdržení ,,dotace z Fondu životního prostředí na „Revitalizaci
větrolamu“ za sportovními areály. Bylo zde nově vysazeno 192 nových stromů a 567 keřů.
7. Revitalizace návsi Čelechovice – II. etapa – na podzim jsme dokončili tuto etapu, včetně osazení nových autobusových zastávek. Nově zrekonstruovaný chodník, včetně veřejného osvětlení, v ulici Kačická, vede až k dětskému
hřišti.
8. Stochov - Honice, rekonstrukce chodníku, I. etapa - výstavba tohoto chodníku, včetně nové autobusové
zastávky, bude jistě přínosem pro bezpečnější pohyb chodců v této lokalitě.
9. Snížení energetické náročnosti BD bloky 39, 38, 102, 100 – město získalo dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj – IROP, na zateplování těchto bytových domů, ale z důvodu již nepříznivých klimatických podmínek se nám
tyto akce přesunuly i do letošního roku.
10. Muzeum čp. 30 – stavební úpravy – prostory recepce byly vybaveny novým počítačovým pultem, na který město
získalo dotaci od Středočeského kraje a další stavební úpravy budou pokračovat.
11. Budova Městského úřadu Stochov, rekonstrukce – město získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí –
OPŽP, na „Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ čp. 486“. Probíhají dokončovací práce na modernizaci výtahu
a rekonstrukce vstupu do informačního centra. Stavební práce, jako výměna oken a zateplení budovy, budou
pokračovat i v letošním roce.
Věříme, že tyto zrealizované investiční akce přispějí ke zlepšení života u nás ve městě.
Mgr. M. Becherová, starostka města
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1. Cyklostezka a odpočívadlo Třešňovka

2. Vyčištění strouhy Stochov - Slovanka

3. Rekonstrukce školní zahrady u I. MŠ

4. Rekonstrukce chodníku u čp. 392 - 394 (bl. 69)
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4. Rekonstrukce chodníku u čp. 364 - 366 (bl. 84)

4. Rekonstrukce chodníku u čp. 389 - 391 (bl. 68)
vč. kontejnerového stání

5. Sportovní hala - dokončené odvodnění
4. Rekonstrukce chodníku v ul. J. Dundra
vč. parkoviště

5. Dokončení výměny vstupních otvorů, oken
a dveří + výměna topení - budova čp. 490
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6. Revitalizace větrolamu - Sportovní areál města
Stochov (DOTACE)

7. Čelechovice - nové autobusové zastávky

7. Čelechovice - chodník v ul. Kačická

8. Výstavba chodníku Honice I. etapa
vč. zastávky BUS

9. Snížení EN BD čp. 262 - 264 (bl. 38) a BD čp. 259 - 261 (bl. 39) (DOTACE)
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9. Snížení EN BD čp. 380 - 383 (bl. 100) (DOTACE)

10. Muzeum čp. 30 vybavení recepce (DOTACE)

9. Snížení EN BD čp. 376 - 379 (bl. 102) (DOTACE)

10. Muzeum čp. 30 - stavební práce

Jsme na webu:
www.stochov.cz
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11. Zahájení snížení energetické náročnosti budovy MÚ - výměna oken
Městského úřadu Stochov (DOTACE)

NMS vydává :

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486,
273 03, Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz
www.facebook.com/
stochov

11. Rekonstrukce
informačního centra
v budově městského
úřadu

11. Rekonstrukce výtahu v budově
městského úřadu
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jiné organizace? Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky.
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