
Volební období 2014 - 2018

Realizované akce



Rok 2015



Rekonstrukce silnice II/187 –
Průtah Hrádek u Sušice
Celkové náklady :   zatím 12,5 mil Kč

Hlavní investor:       Plzeňský kraj (SÚS PK)   + Obec Hrádek          



































































Rekonstrukce mostu na místní 
komunikaci v Hrádku u Sušice
(most k areálu TJ)















































Výměna oken v budově 
Obecního úřadu

















Rok 2016



Rekonstrukce budovy Základní 
školy v Hrádku (I. Etapa)



































Výměna oken v budově Mateřské 
školy v Hrádku 















Restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého na Jáně
(akademický sochař Ivan Tlášek)



















Zřízení nového vrtu pro posílení 
vodovodu Hrádek















Rok 2017



Rekonstrukce budovy Obecního 
úřadu v Hrádku





































































Stavební úpravy hasičské
zbrojnice v Tedražicích



























Výstavba chodníku k železničnímu 
přejezdu v Hrádku



















































Opravy místních komunikací



Opravy místních komunikací

Cesta do Dalovic



















Opravy místních komunikací

Hrádek – cesta nad přejezdem





























Opravy místních komunikací

Hrádek – MK k řece























Opravy místních komunikací

Tedražice – cesta k č.p. 17















Opravy místních komunikací

Čejkovy – MK u hřiště









Opravy místních komunikací

Čejkovy – točna na návsi

























Výstavba nové komunikace v 
lokalitě BT2 v Tedražicích































Rekonstrukce autobusové 
čekárny ve Zbynicích

























Mlýnský rybník v Hrádku

- získán do majetku obce od SPÚ















Rok 2018



Modernizace a rozšíření stávajícího 
systemu varování obyvatelstva 

včetně předpovědního a výstražného 
systemu na lokální úrovni a 

zpracování digit. povodňového plánu 
pro obec Hrádek.



























www. hladiny.cz



Tedražice – oprava zdi u hřbitova na 
Zdouni

















Hrádek - BLUD
Kácení nebezpečných stromů



















Tedražice – úprava parčíku na návsi





















Očištění a konzervace památníků 
padlým v 1. světové válce

































Čejkovy – Stavební úpravy objektu 
hasičské zbrojnice Čejkovy č.p. 90





















































Hrádek – rekonstrukce sociálních 
zařízení v budově mateřské školy

























Hrádek – výstavba chodníků při silnici 
II/187 k nádraží































Opravy místních komunikací



Opravy místních komunikací

- oprava místní komunikace k vodojemu v 
Hrádku

(zničena při průtrži 11.6.2018)





















Opravy místních komunikací

- výspravy MK technologií JETPATCHER







Opravy místních komunikací

- oprava MK u bytovek v Čejkovech















Čermná – výstavba DČOV u budovy 
bývalé školy



















Tedražice – II. etapa výstavby 
inženýrských sítí v lokalitě BT2











Hrádek – rekonstrukce vodovodu v 
Selské ulici

- zatím jsou vytýčeny podzemní sítě
- rekonstrukce bude provedena v říjnu 2018

- rekon
strukci provádí firma ŠVK Klatovy





Zbynice – zajištění vody do požární 
zbrojnice (VRT)

- v září 2018 bylo vydáno vodoprávní povolení
-realizace bude v říjnu 2018



Pořízení dopravního automobilu pro 
JSDO Hrádek









PŘIPRAVUJEME



Hrádek – Posílení vodních zdrojů a nový vodojem 
(stavba bude zahájena dle uzavřené smlouvy o 
dílo 1.3.2019)

Celková rekonstrukce budovy základní školy v 
Hrádku včetně přístavby tělocvičny a venkovního 
víceúčelového hřiště

Obnova Mlýnského rybníka a Bludu

Tedražice – výstavba komunikace v lokalitě BT2

Tedražice – vyasfaltování MK  „U Machů“



Tedražice – výstavba chodníku při hlavní silnici

Hrádek – rekonstrukce Selské ulice

Čejkovy – obnova vodní nádrže na Žebráčku

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO 
Čejkovy


