Dlouhodobé projekty zařazené do zásobníku projektů vyžadující projektovou přípravu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Revitalizace území u rybníka Bahňák
Bezpečná cesta na Bílou vodu
Rozvoj areálu Bílé vody a Smolnického kopce (plovoucí
lehátka)
Městský park u knihovny
Nová šance pro staré sídliště - Revitalizace náměstí ČSM a
přilehlého parku
Rozvoj ploch pro bydlení
Koncepce parkování ve městě
Postupná obměna veřejného osvětlení
Cyklostezky - páteřní síť po městě + trasa lesík –
zahrádkářská kolonie – Mírová
Bezpečně kolem Chodova: Propojení okolních obcí
chodníkem Nádražní – Mírová, St. Chodovská – Vintířov
Bezpečnost v okolí škol a školek, K+R parkoviště
Tréninková hala pro míčové sporty
Běžecká tartanová dráha
Městské oddechové centrum – amfiteátr

15. Parkovací místa – staré sídliště
16. Parkovací zóny
17.
18.
19.
20.
26.

Přechod pro chodce + křižovatka Luční – Tovární
Kolodráha
Singletrack
Podpora komunitních a podnikatelských aktivit mladých
Mega kuličková dráha

Související návrhy podané občany na mujchodov.cz
Parkování, Dětský lesní park
Revitalizace plochy
Bezpečná cesta pro pěší na bílou vodu
Obslužnost bílé vody
Plovoucí lehátka na Bílou vodu Bílá voda park zeleň a bikecrossová dráha
Využití Smolnického kopce
Městský park u knihovny
Revitalizace náměstí ČSM bílé stánky
revitalizace parku náměstí ČSM
Rozvoj ploch pro bydlení
Koncepce parkování ve měste
Vyznačení nových parkovacích stání
Postupná obměna veřejného osvětleni za led chytré veřejné
osvětleni
Cyklostezka Porcelánka - lesík -zahrádkářská
Cyklostezky a cyklopruhy - páteřní síť
kolonie - Mírová
Chodník Nádražní - Mírová - Hrnčířská
Bezpečnost v okolí škol a školek
Tréninková hala pro míčové sporty
Běžecká tartanová dráha
Amfiteátr
Parkovací místa, Parkovací místa, Parkovací místa,
Parkovací místa
Parkovací zóny
Přechod pro chodce, Přechod pro chodce
Kolodráha u koupaliště
Singltrail Bílá voda
Podpora komunitních a podnikatelských aktivit mladých
Mega kuličková dráha

Městské oddechové centrum
Parkovací místa, Parkovací místa, Parkovací
místa
Přechod pro chodce, Přechod pro chodce,
Přechod pro chodce

Projekty, které budou realizovány v roce 2022
Související návrhy podané občany na mujchodov.cz
21.
22.
23.
24.
25.
27.

Veřejné komunitní ohniště
Veřejná ptačí krmítka
Komunitní sdílená dílna
Bleší trh
Dopravní zrcadlo v Lesní ulici
Herní prvky u vlakového nádraží

Komunitní ohniště
Veřejná ptačí krmítka
Komunitní sdílená dílna
Bleší trh
Dopravní zrcadlo ulice Lesni
Herní prvky v parku u vlakového nádraží

Projekty, které jsou dlouhodobě v realizaci, případně byly realizovány

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Související návrhy podané občany na mujchodov.cz
Podpora utváření pozitivního vztahu k městu a image
Podpora utváření pozitivního vztahu k městu a image regionu regionu
Městské tržiště
Městské tržiště
Obnova zábradlí u potoka v intravilánu obce zlepšení
Obnova zábradlí u potoka v intravilánu obce
bezpečnosti a estetické úrovně
Plochy pro venčení psů
Plochy pro venčení psů
Zelené město
Zelené město
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Podpora propojení nádraží a centra města
Podpora propojení nádraží a centra města

35. Dětská hřiště st. Husovka
36. Snížit prašnost povrchu

Dětské hřiště
Snížení prašnosti povrchu

Projekty, které nemohou být realizovány z patřičných důvodů
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Vybudování nové zahrádkářské osady
Zákaz průjezdu kamionů městem
Protihlukové bariéry v centru města
Odkoupení Družstevníku
Podpořit úroveň a skladbu nabídky obchodů a služeb
Přejmenovat na ulici 1. června
Osvětlení sportoviště
Farmářské trhy
Měřené úseky ve městě

Související návrhy podané občany na mujchodov.cz
Vybudování nové zahrádkářské osady
Zahrádkářská osada
Zákaz průjezdu kamionů
Protihlukové bariéry
Odkoupení Družstevníku
Podpora úrovně a skladby nabídky obchodů a služeb
Přejmenovat na ulici 1. června
Osvětlení sportoviště
Farmářské trhy
Měřené úseky ve městě

