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Popis projektu 

Projekt 2. etapy regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou zahrnuje celkovou rekonstrukci 
chodníků, vozidlových komunikací a dalších zpevněných ploch. V rámci realizace bude 
upraveno odvodnění (uliční vpusti, napojení do kanalizace) a dojde k celkové obnově 
veřejného osvětlení. Díky navrženému dopravnímu řešení dojde k jasnému vyhrazení ploch 
pro dopravu v klidu, nově bude zřízena stezka pro chodce a cyklisty. Všechny plochy budou 
bezbariérově přístupné. 
Místní komunikace a cyklostezka jsou navrženy z asfaltových vrstev, komunikace pro pěší  
a parkovací stání ze zámkové dlažby.  



Str. 2 

V rámci realizace akce dojde též k úpravě zeleně. Dojde ke kácení vzrostlých stromů, které se 
nacházejí v trase plánované stavby. 
Bude obnoveno veřejného osvětlení v celé řešené oblasti. Kromě toho bude z trafostanice 
zřízeno nové vedení pro napojení navazujících oblastí. 
 
Realizací projektu dojde k  regeneraci 2. etapy plánované celkové regeneraci panelového 

sídliště Pod Hůrkou a to v tomto rozsahu: 

okolí Prusíkovy ulice směrem k ul. Podhůrecké – prostor při Podhůrecké ulici (nové 

parkoviště), okolo objektu občanské vybavenosti (kanceláře) a dále prostor kolem 

panelových domů v ul. Krátká, Krátká ulice. 

Na řešený projekt je vydáno platné územní rozhodnutí. Dle platného Zákona č. 183/2006 Sb., 

není k dané etapě projektu na veřejné osvětlení, úpravu zeleně a doplnění mobiliáře 

vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavby. Stavební povolení na komunikace je 

vydáno a je platné.  

Rozpočet projektu 

Komunikace, chodníky, cyklostezky  10.358 tis. Kč 

Parkovací plochy                    1.468 tis. Kč 

Technická infrastruktura                  1.468 tis. Kč  

Veřejné osvětlení                                     1.961 tis. Kč 

Zeleň               287 tis. Kč 

Mobiliář                  78 tis. Kč  

Celkem     15.620 tis. Kč 

Financování projektu 

Na předmětnou akci bude podána žádost o dotaci do Státního fondu rozvoje bydlení  

z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.  

Celkové výdaje projektu       15.619.800,83 Kč vč. DPH 

Z toho:  neuznatelné náklady                531.433,85 Kč  

uznatelné náklady     15.088.366,98 Kč 

Dotace  (50 % uznatelných nákladů, max. 6 mil. Kč)    6.000.000,00 Kč  

Podíl města             9.619.800,83 Kč  
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Časový harmonogram projektu 

Podání žádosti o dotaci:     květen 2019 

Vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele:  září 2019 

Uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:  do konce roku 2019 

Realizace akce:        04–08/2020 

Uvedené termíny jsou návrhem.  

Vizualizace projektu  

Pohled 01: Prostor mezi objektem Sparty a ulicí Prusíkova, u ul. Podhůrecká – vybudování 

parkovací plochy 

 

 

 

 

 

stávající stav 

 

 

 

 

vizualizace stavu po realizaci 
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Pohled 02: Křižovatka ulic Podhůrecká a Cibulkova – chodníky 

 

 

 

 

 

stávající stav  

 

 

 

 

vizualizace stavu po realizaci 
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Pohled 03: ul. Krátká – chodníky, komunikace, parkování 

 

 

 

 

 

stávající stav 

 

 

 

 

 

 

vizualizace stavu po realizaci 

 

 


