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Rok 2023

Rozšířeníkomunikace vedoucí do osady ,,Odmiarek", dokončuje se projektová
dokumentace - zrněna proj ektanta.
2. Kanalizace osad ,rBlažkovéa Odniarek", projektová dokumentace pro územní
řízeni, možno vydat i stavební povolení (samotná stavba můžeproběhnout po opravě
karralizace - zmenšení prutoku balasních vod).
3. Život a ptáce na TěšínskémSlezsku v době prumyslové revoluce - rekonstrukce
dřevěnky ěp. 78 v obci Nýdek, podána žádost (v pořadí druh.í) o dotaci v nímci
programu Interreg V-A - Českírepublika - Polská republika,
Rekonstrukce budovy na poz. p.č. st.35212 - budova spojená s penziohem ,,Veranda
pod Čantoryjí" (gatáže, zázemi pto VPP, dalšínebytové prostory).
5. Celkové řešení centra obce (veřejná zeleň u dětského hřiště, chodníky, VO).
6. Dalšíopravy místníchkomunikací v obci - dle naléhavosti, postupné prodlužování
inženýrských sítív obci.
7. Výletště u ,oPožárnika" - zpracovaná studie, příprava pro realizaci výstavby nového
lryletiště.

8.

Odkanalizování osady ,,Brandýs", popř. dále osady ,,Hluchovií'.

9.
|,

Rozšířeníhřbitova u evangelického kostela.
10. Oprava kanalizace v obci
11. Výstavba nové úělocvičny(haly) - na místě stávající tělocviěny.
12. Výstavba sjezdovlty na,Poledné", zachoýání v generelu cestovního ruchu, zařazení
do ÚPO obce (formou další zrněny, muže probíhat i souběžně).
13. Výstavba lanovlty na ,,Čantoryji'- zpracovaná dokumentace, na zátJay'ié které bylo
vydáno souhlasné stanovisko MŽP se áměrem, v současnédobě byla provedena nová
studie proveditelnosti, htedá se investor. ŽÁdost o prodloužení souhlasného stanoviska
s výstavbou byla podána na

MŽP lIlz}Il,ntím jsme nedostali odpověď.

Výstavba dvojgaráže za budovou Obecniho úřadu v Nýdku (pozemky p.č.314/4 a
p.ě.3l4/14).
15. Výstavba nového mostu za RD občana Babzdyla (směr Wiselka)
1ó, Výstavba výtahu v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek
14.

Realizace výše zmíněných projektů je závislá na zisw dotací a frnančnísituaci obce, kteá se
vždy podílína realízaci svých zětměru (i v případě poskytrutí dotací).
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