Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny.
Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 10/2010 – 02/2011.
Projekt číslo 1.10/4.1.00/03.00631 „Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny“, který je spolufinancován
z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní
osa 4 – Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 – Rozvoj venkova, prostřednictvím Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko.
Hlavním cílem projektu je regenerovat veřejná prostranství na sídlišti Bařiny ve Štramberku pro zajištění
zlepšení životních podmínek obyvatel:
• zajištění parkovacích míst,
• rekonstrukce místních komunikací a chodníků včetně jejich odvodnění tak, aby bylo eliminováno
zatékání do domů na sídlišti a snížila se prašnost při provozu na místních komunikacích,
• zpřístupnění chodníků pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké,
• vytvoření volnočasového zázemí pro rodiny s dětmi a pro dospívající mládež – multifunkční
sportovní hřiště, dětské koutky,
• upravení veřejného prostranství včetně zastaralého mobiliáře,
• rekonstrukce veřejného osvětlení tak, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení ve všech částech
sídliště a byl odstraněn jeho havarijní stav,
• přeložky inženýrských sítí,
• zvýšení bezpečnosti obyvatel osazením kamerového systému na sídlišti.
Investor:
Generální projektant stavby:

Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
LINEPLAN, s.r.o., 28. Října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory,
709 00
Generální dodavatel stavby:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Manažer stavby:
MH Stavební partner, s.r.o., 28. Října 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Termín zahájení prací:
Termín dokončení prací:

24. 09. 2010
22. 12. 2011

Finanční rozpočet projektu:
Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:
Předpokládané celkové výdaje projektu :
Předpokládané max. celkové způsobilé výdaje:
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje:
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:
Spolufinancování příjemcem:
Celková hodnota stavebních prací:

48 056 381,09 Kč
46 839 743,87 Kč
1 216 637,22 Kč
43 326 763,06 Kč
3 512 980,81 Kč

45 465 239,30 Kč včetně DPH

Provedené stavební práce za období 10/2010 – 02/2011:

( 92,5% )
( 7,5% )

Došlo k zaměření stavby, kácení zeleně, vytýčení stávajících inženýrských sítí, bylo jednáno se
společností SMVAK o provedení nových přípojek před samotnou realizací stavby. Byl osazen nový
propustek ve východní části stavby DN 800 včetně zhotovení čel propustku. V současné době se provádí
v lokalitě bytových domů č. 814-817 bourací práce včetně osazování uličních vpustí. Jsou postupně
odtěžovány podkladní vrstvy a pokládají se nové podkladní vrstvy včetně finálních dlažeb kolem
chodníků bytových domů č. 892-897.
Prostavěná hodnota díla do 28.2.2011:

739 369,20 Kč včetně DPH

Fotografie:

Obrázek 1 – propustek včetně zpevnění čel propustku a břehů kamenem

Obrázek č. 2 podkladní vrstvy komunikace pro pěší, betonáž obrub zahradních

Obrázek č. 3 kladení a pískování dlažby

Obrázek č. 4 Podkladní vrstvy parkoviště, betonáž obrub silničních

Obrázek č. 5 odtěžování podkladních vrstev chodníky

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta

