
OBJEKT oprava - nedodělek termín poznámka

1 Budova Obecního úřadu oprava okapových žlabů a svodů v zadní části budovy - restaurace

oprava okapových žlabů a svodů v zadní části hlavní budovy

oprava vstupního chodiště - ostění nad soklem, oprava dlažby

2 Vnitřní prostory budovy Obecního úřadu vrchní nátěr špalet u vyměněných oken budovy upomínka

oprava netěsnosti okenního rámu v zasedací místnosti upomínka

seřízení dveří u hlavního vchodu upomínka

oprava vnitřního parapetu pod oknem v restauraci upomínka

oprava žaluzií v kuchyni restaurace upomínka

3 Restaurace rekonstrukce rozvodů elektriky

celková přestavba

zajištění vytápění ze stávajícího kotlte v budově Obecního ůřadu

4 Budova kostela v Kryštofových Hamrech oprava okapových žlabů,  svodů a žlabů hotovo

5 Odvodnění kostela v Kryštofových Hamrech instalace žlabovek, horské vpustě a zámkové dlažby před vstupem

vybudování odpočívadla za budovou kostela - viz projekt půdorys

6 Budova bývalé pily v Kryštofových Hamrech instalace sekčních vrat pro parkování vozidla Multicar  Fumo 

zaslepení původních vrat

instalace zabezpečovacího systému (přes mobilního operátora - sim karta)

7 Pozemek u bývalé pily v Kryštofových Hamrech zajištění odstranění hromady kůry a pilin upomínka

oplocení pozemku

za spolupráce projektanta navrhnout umístění Hasičské zbrojnice

8 Nový svět odstranění kamenů na okraji louky podél komunikace po výkopu pro VO upomínka

vyčíštění příkopu do propustku

9 Bývalá točna autobusu po převedení pozemků přebudovat na parkoviště

odstranění pařezů a výměna poškozených žlabovek

stržení drnu a vyčištění příkopu ve spolupráci s SÚS

10 Okolí rybníčka v Kryštofových Hamrech oprava propustků, dozdění z kb-bloku ve spoluprávi s SÚS

instalace poklopů nebo dřevěného zábradlí ve spolupráci s SÚS

instalace patníků před žlaby podél komunikace ve spolupráci s SÚS

11 Černý Potok Hraniční turistická stezka terénní úpravy okolí

vybudování odstavných ploch pro osobní automobily

instalace laviček a odpadkových košů

Opravy a nedodělky v obci Kryštofovy Hamry a Černý Potok - vypracoval Š. Janák
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12 Černý Potok - Horní Komunikace nový povrch komunikace

vyhrabání a vyčištění přikopů, instalace propusků a odvodnění ve spol.LČR

13 Černý Porok - Veřejné osvětlení oprava a výměna čidla upomínka

Termíny oprav a nedodělků v obci Kryštofovy Hamry a Černý Potok


