Informace obce Petrovice - opravy komunikací
Každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina Program obnovy venkova Vysočiny, jehož cílem je
podpora obyvatel venkova, resp. obcí do 1500 obyvatel. Poskytnutí dotace je přísně účelové a
její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla smluvně poskytnuta.
Obec Petrovice se v roce 2021 zapojila do tohoto programu podáním žádosti na projekt
„Oprava povrchu místní komunikace středem obce“ a realizovala opravu povrchu části místní
komunikace procházející obcí od křižovatky se silnicí III/40512 kolem kapličky ke křižovatce
s účelovou komunikací směr Nová Ves. Oprava byla realizována v zastavěném území obce na
pozemcích vedených v katastru nemovitostí pro obec Petrovice, katastrální území Petrovice u
Třebíče, p. č. 1445/2 a 1457/1.
Opravu povrchů místních komunikací provádí obec Petrovice každoročně. Zpravidla se jedná
o opravu výtluků po zimě. Při přípravě rozpočtu nebylo s rozsáhlou opravou povrchu
uvedené místní komunikace počítáno, avšak na základě posouzení stavu osobami
zabývajícími se dopravními stavbami a po odborných konzultacích vhodného způsobu opravy
rozhodlo zastupitelstvo obce o bezodkladném provedení kompletní souvislé opravy této hojně
využívané místní komunikace, neboť se na ní začaly projevovat závady a hrozila její
devastace a následná složitější a finančně nákladnější oprava.
Nejprve byly tryskovou metodou Patchmatic vyspraveny veškeré praskliny a následně byly
provedeny živičné nátěry asfaltovou emulzí se zadrcením. Za příznivého počasí práce
provedla firma Stavba a údržba silnic Třebíč – obchodní činnost s.r.o., IČ: 26927501.
Celkové náklady této opravy činily 251.982,50 Kč.
Finanční podpora neinvestiční dotací Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny v Programu
obnovy venkova Vysočiny byla poskytnuta ve výši 100.000,-- Kč.

Kraj Vysočina podporuje obnovu venkova
Za tuto opravu povrchu obec se svých finančních prostředků uhradila tedy 151.982,50 Kč.
Za opravu povrchů místních komunikací v zastavěném území obec uhradila 84.700,-- Kč
Za opravu povrchu účelové komunikace Petrovice, středisko ZD – Petrovice, Červený mlýn
obec uhradila 42.350,-- Kč.
Celkové výdaje za opravy povrchů komunikací na území obce v letošním roce činily
379.032,50 Kč.
V Petrovicích 08. 11. 2021

Mgr. Petr Padrnos, starosta obce

