Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI OLEŠNICE
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.03002
Projekt byl podpořen v rámci 31. výzvy Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti NUTS II Jihozápad.
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Celkové výdaje projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu:
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Dotace z Regionální rady celkem:

Stručný popis projektu:

27.01.2014
10.09.2014
19.06.2015
10.07.2015
6 546 880,00 Kč
6 546 880,00 Kč
0,00 Kč
5 564 848,00 Kč, tj. 85 %

Záměrem projektu byla rekonstrukce vybraných úseků
místních komunikací obce Olešnice.
Jednalo se o tyto úseky:
a) Místní komunikace "Buková"
b) Místní komunikace "U Jindrů"
c) Místní komunikace "Rafanda"
Realizací projektu došlo nejen k lepší dopravní obslužnosti
obyvatel obce, ale také ke zvýšení bezpečnosti dopravy a
občanů obce, k lepšímu napojení na nadřazenou silniční síť a k
odstranění několika bodových závad na řešených
komunikacích. Tyto efekty pomohly nejen obyvatelům, ale i
organizacím, které v obci a jejích osadách působí a představují
pro obec zásadní aktivity (např. detašované pracoviště
Jedličkova ústavu v osadě Buková, provozovna a sídlo firmy
NEMA, spol. s r.o.).
Celková délka řešených úseků byla 0,86 km.

Specifické cíle
projektu:

Za naplněné specifické cíle projektu lze označit:
a) Zlepšení napojení místních komunikací, které slouží jako
obslužné pro rozvojové plochy obce (bydlení, podnikání,
občanská vybavenost, sociální služby) na průjezdní komunikaci
č. III/15428 Trhové Sviny - Olešnice - Borovany, č. III/15431
Olešnice - Petříkov a č. III/15432 Olešnice - Žár.
b) Zlepšení propojení částí obce, které obsahují místní
vybavenost obce (mateřská škola, základní škola, autobusová
zastávka, obecní úřad), obytné domy, podnikatelské
nemovitosti a plochy určené k nové bytové výstavbě.
c) Zlepšení v osadě Buková dostupnost střediska Jedličkova
ústavu. Technický stav komunikací v této osadě výrazně
omezoval pohyb klientů ústavu, kteří sem jezdí na léčebné
pobyty. Řada klientů je totiž odkázána na pohyb na vozíku a za
situace, kdy silnice jsou plné výtluků, nebyl pro ně pohyb po
těchto komunikacích bezpečný.
d) Zvýšení bezpečnosti dopravy v obcích a uživatelů dotčených
místních komunikací.
e) Zlepšení životní prostředí v obci.
f) Zvýšení atraktivity obce zlepšením stavu veřejných
prostranství.

Fotografie místních komunikací před / po realizaci projektu:
MK Rafanda před:

MK Rafanda po:

MK U Jindrů před:

MK U Jindrů po:

MK Buková před:

MK Buková po:

