Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční
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Zpracování žádosti a příprava celého projektu do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
proběhla v lednu až březnu 2014. Po oznámení výsledků hodnotícího procesu a získání
dotace došlo k popisu smlouvy o poskytnutí dotace dne 6. 10. 2014.
Po provedení zadávacího řízení došlo dne 13. 11. 2014 k podpisu smlouvy se zhotovitelem
stavby společností EUROVIA CS, a.s. Vlastní stavební práce probíhaly vzhledem
k příznivým klimatickým podmínkám částečně i v průběhu zimních měsíců a dokončeny byly
v prvních dnech června 2015. Dne 19. 6. 2015 proběhla kolaudace stavby.
Ukončení projektu spolu s žádostí o platbu bylo stanoveno na 30. 6. 2015. Stanoveným
indikátorem je délka rekonstruovaných komunikací, která činí 0,41 km a délka nových
komunikací, která je 0,64 km. Celkové výdaje projektu byly ve výši 9,7 mil. Kč.
Projektem dotčené území se nachází v jihovýchodní části města Bezdružice v těsné blízkosti
areálu Základní školy v Bezdružicích. Aktivity projektu probíhaly na dvou komunikacích: ulice
Na Sídlišti a Sluneční. V lokalitě se nachází 11 bytových domů a jeden objekt občanské
vybavenosti a žije zde téměř jedna třetina obyvatel města. Komunikace vytvářejí přístup
k rozvojové zóně města, která je určena pro bydlení; předpokládá se zde výstavba cca
20 rodinných domů. Původní stav komunikací neodpovídal technicko - bezpečnostním
standardům a zhoršoval dostupnost lokality, která je nejvyužívanější pro rezidenční bydlení
ve městě. Dalším problémem byl nevyhovující stav povrchu či zcela chybějící chodníky
a místa pro přecházení a stav veřejného osvětlení. Výstupy projektu spočívaly v odstranění
uvedených problémů a to díky v rekonstrukci povrchů obou řešených komunikací,
rekonstrukci stávajících a vytvoření chybějících chodníků, odstavných stání a rekonstrukcí
veřejného osvětlení.
Partnerství v projektu:
Partnery projektu jsou Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná
společnost, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky a Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Partneři po celou dobu realizace projektu
významně přispívali k jeho zdárné realizaci a spolupráce bude probíhat i po dobu
udržitelnosti.

