Informace obce Petrovice
Zhodnotíme-li rok 2017 z pohledu péče o majetek obce, byl ve znamení oprav povrchů místních
komunikací. V tomto roce obec Petrovice kompletně realizovala dva projekty týkající se jejich
oprav. Obě zakázky realizovala firma, která na základě cenové poptávky nabídla nejnižší cenu za
splnění všech požadovaných technických parametrů.

V letních měsících byly opravovány části místních komunikací v obci, které tvořily přístupové
plochy k několika nemovitostem současně a byly dříve prováděnou výstavbou inženýrských sítí
(při budování vodovodu a plynovodu) narušeny a dosud nebyly opraveny asfaltovým povrchem.
Z důvodu zajištění dostatečného odvedení dešťové vody, z kopce pozemku p.č. 1457/7 na další
místní komunikaci, byl na pozemku instalován odvodňovací žlab.
Stavební práce v celkového hodnotě 304.307,25 Kč provedla firma Stavba a údržba silnic Třebíč –
obchodní činnost s.r.o., IČ: 26927501.
Projekt „Oprava částí místních komunikací“ byl finančně podpořen Krajem Vysočina
z Programu obnovy venkova Vysočiny. Neinvestiční dotace činila 120.000,-- Kč.

Kraj Vysočina podporuje obnovu venkova

Téměř havarijní stav části místní komunikace mezi silnicemi II/405 a III/40513 spojující obce
Petrovice a Hvězdoňovice, způsobený hlubokými a širokými výtlukami, byl v úseku od
napojení na silnici II/405 vedoucím podél lesa několik let problémem, který ohrožoval
bezpečnost všech účastníků silničního provozu pohybujících se po této místní komunikaci a
také stav jedoucích motorových i nemotorových vozidel.
Stavební práce spočívající v obnově všech vrstev místní komunikace a odvedení dešťových vod v
celkového hodnotě 2.777.028,-- Kč provedla firma Stavba a údržba silnic Třebíč – obchodní činnost
s.r.o., IČ: 26927501.

Neboť se jednalo o technicky náročnou a odbornou činnost stavební dozor vykonával Ing. Jiří
Dvořák, Rudíkov, IČ: 62854542, který dohlížel na správné provedení opravy dle technické
dokumentace a dodržení technologických postupů.
Projekt „Oprava místní komunikace v obci Petrovice“ byl finančně podpořen
Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů. Dle rozhodnutí
neinvestiční dotace činí 1.000.000,-- Kč.

Děkujeme všem občanům za pochopení při omezeních, které práce při opravách místních
komunikací v roce 2017 způsobily.
Opravy dopravní infrastruktury značnou měrou přispěly především k bezpečnějšímu užívání
místních komunikací nejen občanům naší obce.

V Petrovicích 27. 10. 2017

Ing. Zdeněk Jeřábek, starosta obce

