
 

NÁZEV PROJEKTU: 

Obnova a doplnění chodníků v obci Olešnice 
 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016096 

Stručný popis projektu:  

Předmětem projektu je vybudování dvou větví chodníků o délce 203 m a 116 m v centrální 
části obce. Chodníky zajistí bezpečnou chůzi od autobusové zastávky do školy, školky, 
obecního úřadu a do areálu firmy NEMA, spol. s r.o. Součástí projektu je i modernizace 
osvětlení, řešení místa pro přecházení a vegetační úpravy, které budou obsahovat výsadbu 
květinových záhonu a osetí travou plochy kolem chodníků. Projekt zvýší bezpečnost chodců v 
obci a zlepší i estetický vzhled centra obce Olešnice. 
 
Cíle projektu: 
 

Celkovým cílem projektu je vytvoření podmínek pro bezpečný pohyb dětí a dospělých osob 

mezi zastávkou hromadné autobusové dopravy a dalšími důležitými místy v obci, tj. 

především základní školou a školkou, sokolovnou, obecním úřadem a podnikatelskými 

objekty, např. NEMA, spol. s r.o., kam ze zastávky autobusu dochází zaměstnanci této firmy. 

Tento celkový cíl lze rozčlenit na několik cílů dílčích tak, aby jejich postupné plnění směřovalo 

k dosažení zmíněného celkového cíle. 

Dílčí cíle jsou následující: 

1) Vytvořit přístupový chodník v centrální části obce Olešnice, který bude spojovat zastávku 

autobusové dopravy se základní školou, školkou, sokolovnou, obecním úřadem a 

podnikatelskými objekty a tím zvýšit bezpečnost pohybu chodců v této lokalitě. 

2) Realizace místa pro přecházení. 

3) Dílčím cílem je i kultivace centrální části obce a zlepšení estetického vzhledu obce 

prostřednictvím výsadby zeleně. 

4) Cílem je rovněž snížit energetickou náročnost veřejného osvětlení v dotčené lokalitě obce 

prostřednictvím modernizace svítidel a jejich výměny za energeticky úspornější, nicméně 

zachovávající stávající intenzitu světla. 

 

 

Očekávané výsledky a výstupy projektu: 

 

První stěžejní cílovou skupinou projektu jsou osoby z obce Olešnice, které dojíždějí za prací a 

službami do jiných obcí prostřednictvím autobusové dopravy. Tyto osoby budou moci po 

realizaci projektu využívat nové chodníky. Nový chodník podél komunikace III/15428 budou 

moci využívat též děti ze základní školy, které pro hodiny tělesné výchovy využívají objekt 

sokolovny, který bude novým chodníkem spojen se základní školou. Obyvatelé obce Olešnice 



budou mít z projektu prospěch také díky tomu, že bude projektem upravena centrální část 

obce a tím se tato část stane bezpečnější v souvislosti s dopravní situací, protože se sníží 

průjezd automobilů touto částí. Tato cílová skupina bude mít rovněž prospěch ze zlepšení 

estetického vzhledu této části a zlepšení životního prostředí (menší prašnost, hluk) 

v této části obce Olešnice. 

Přínosem projektu pro tuto skupinu je zcela jednoznačně zvýšení bezpečnosti při docházení z 

domova na autobusovou zastávku nebo ze zastávky do místa svého bydliště. Řada těchto 

osob musí jezdit velmi časným ranním spojem, kdy hlavně v podzimních a zimních měsících 

bývá ještě tma, takže i lepší osvětlení zvýší bezpečnost těchto lidí. 

Dopadem projektu pak bude zvýšení kvality života v obci, což se může projevit v pevnější 

stabilizaci lidí v obci. 

Druhou stěžejní cílovou skupinou jsou obyvatelé okolních měst a obcí, kteří dojíždí do 

Olešnice do: 

a) Základní školy a mateřské školy ze Srubce, Trhových Svinů, Borovan a Nových Hradů. 

b) Do zaměstnání u firmy NEMA, spol. s r.o. z obcí Petříkov, Trhových Svinů, Ledenic, 

Kamenné, Jílovic a Nových Hradů. 

Přínosy jsou v podstatě totožné, jako u první jmenované skupiny. Dopadem pak může být 

zvýšený zájem o využívání základní školy či mateřské školy osobami z jiných obcí, či vyšší 

zájem o práci v dotčených firmách. 

 

Mezi hlavní aktivity projektu patří tyto: 

1) S.O. 101 Chodník - Výstavba chodníku ve dvou částech. První části o délce 203 metrů a 

druhé části o délce 116 metrů. 

2) S.O. 102 Dopravní značení - Objekt obsahuje obnovu stávajícího VDZ kvůli jeho možnému 

poškození stavbou a dále vyznačení místa pro přecházení. 

3) S.O. 401 Veřejné osvětlení - modernizace spočívající v demontáži stávajících svítidel a 

osazení nových, energeticky úspornějších. 

4) S.O. 501 Vegetační úpravy - Vegetační úpravy řešené v rámci tohoto projektu spočívají v 

doprovodném ozelenění realizovaného chodníku podél obecního parku, přejížděného 

chodníku – vjezdu pro parkování a zásobování hostince a doprovodné ozelenění 

realizovaného chodníku podél dětského hřiště. 

 

 

 

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU 


