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Věc:  Žádost o prodloužení termínu k dokončení akce , na kterou je 

poskytována podpora z Fondu Vysočiny 

     Dovolujeme si tímto požádat o prodloužení termínu dokončení akce 

„Přechody pro chodce v Křižanově – osvětlení“.  

     Dne 8.7.2014 jsme podepsali s Krajem Vysočina smlouvu  o poskytnutí 

dotace FV00842.0002, na základě které nám byla přiznána dotace ve výši 

82939,- Kč.  

Přesto, že jsem ihned započali práce spojené s realizací akce „Přechody pro 

chodce v Křižanově – osvětlení“, tj. zejména projektová dokumentace k této 

akci, nebudeme schopni v termínu daném smlouvou, tj. do 31.7.2015 práce 

dokončit. 

     Důvodem  nemožnosti dodržení termínu je zejména to, že nelze provést 

jenom nasvětlení třech přechodů v obci,  ale musí být provedeny také stavební 
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práce, které  zajistí zkrácení délky přechodu na zákonnou mez, tj. 7 m. S tímto 

se v prvotní žádosti nepočítalo.  

     Podle nových předpisů pak nemůže být nasvětlen pouze přechod, ale celá 

komunikace v délce 100 m  na obě stany od přechodu, tj. celkem 600 m 

nasvětlení. I na toto musí být projektová dokumentace.  

     Kapacity stavebních firem jsou také omezené a tak přes snahu všech není  

možné stavebně, ale především  administrativně zvládnout vše tak, aby akce 

byla dokončena do 31.7.20105.       

     Úpravu přechodů bychom chtěli realizovat do 31.8.20105,  toto je termín 

předběžně projednán se stavební firmou. 

      O jejich zachování máme eminentní zájem. V městysi se nachází Domov 

Kamélie, kde v současné době žije cca 120 klientů a část z nich se pohybuje po 

obci, protože mají chráněné bydlení v domech či bytech. Obcí prochází 

poměrně hodně frekventovaná (v souvislosti s opravou dálnice ještě 

frekventovanější ) silnice  I. Tř I/37, podél níž chodí také děti do ZŠ a MŠ 

Křižanov  a o  bezpečnost našich dětí a občanů nám jde především.  

     Také náklady na celou akci oproti plánovaným 424. 675,- Kč stouply na 

1.8149.887,- Kč  (1.077.758,- stavební práce, .742.129,- Kč další nasvětlení) 

Každá finanční pomoc je tedy pro nás důležitá.  

 

 

     Děkujeme za vyřízení naší žádosti.  

 

 

                                                                                          Marie Smejkalová  

                                                                                               starostka 

  




