Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny.
Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 03/2011 – 05/2011.
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:
Generální dodavatel stavby:
Manažer stavby:
Termín zahájení prací:
Termín dokončení prací:

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

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

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

Provedené stavební práce za období 03/2011 – 05/2011:
Za sledované období od března do května r. 2011 byly po zimním období a technologické
přestávce opět naplno obnoveny veškeré stavební práce. Ty započaly v severovýchodní části sídliště
v okolí bytových domů 892-897, 814-819. Zde byly dosud dokončeny chodníky pro pěší a 3 odstavná
parkoviště včetně rozvodů a sloupů veřejného osvětlení.
Pro zjištění stavu podkladních vrstev komunikací a realizaci osazení obrub bylo přistoupeno
k vyfrézování částí vozovek celého sídliště.
Postupně se prováděly zemní práce v lokalitách kolem bytových domů 741-749, 779-784,
navazující betonáže obrub, podkladní vrstvy chodníkových těles, finální pokládky dlažeb, poté přípravné
práce pro chodníková tělesa a vjezdy k rodinným domům č.p. 765,766,708-710, 842, 712,714,704 a 705
v severní části sídliště.
Dále se v kolizi s naší stavbou za provozu řešily a stále řeší neplánované rekonstrukce
vodovodních přípojek, kanalizačních šachet a kanalizačních řádů, které provádí SmVaK, a.s. Vzhledem
k uvedenému se proto musely zahájit stavební práce v prostoru celého sídliště a nebylo možno postupovat
etapovitě.
V závěru sledovaného období byly zahájeny práce v jižní části sídliště, a to práce spojené
s vybudováním chodníků kolem dětského hřiště, vybudování parkoviště ve středu sídliště u hlavní místní
komunikace.
Pokračují přípravné a zemní práce v jihovýchodní části sídliště v prostoru kolem domů č.p. 726740, budují se zde chodníková tělesa a podkladní vrstvy parkovišť mezi domy včetně opěrných zídek.
V součinnosti s těmito pracemi se zároveň v celém prostoru staveniště pokládají kabely VO a staví
osvětlovací stožáry VO.
Průběžně generální projektant dopracovává realizační dokumentaci stavby a řeší se detaily dle
požadavků generálního dodavatele a také samotných obyvatel sídliště.
Po celém sídlišti a staveništi je rozmístěno provizorní, dočasné dopravní značení, za které
zodpovídá generální dodavatel stavby v rozsahu pro revitalizaci sídliště. Za označení výkopů
rekonstruovaných kanalizačních šachet a řádů je zodpovědný zhotovitel (SmVaK, a.s.). Pravidelný
dohled nad dodržováním pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi zajišťuje koordinátor BOZP.
Od prvopočátku zahájení stavby probíhají jednání s Lesy ČR, SmVaK, a.s. a městem Štramberk
ve věci koncepčního dořešení odvodnění lesních pozemků, které nemohlo být zahrnuto do revitalizace
sídliště Bařiny.
Prostavěná hodnota díla do 31.5.2011:

14.608 164,36 Kč včetně DPH

Stavba dosud probíhá dle harmonogramu stavebních prací.
Fotografie:

Obrázek č. 1 – první, již dokončené parkoviště v severovýchodní části sídliště

Obrázek č. 2 dokončené části chodníků v severovýchodní části sídliště

Obrázek č. 3 další dokončené parkoviště v severovýchodní části sídliště

Obrázek č. 4 chodník podél hlavní místní komunikace kolem domů č.p. 741-746

Obrázek č. 5 další dokončené parkoviště v severovýchodní části sídliště

Obrázek č. 6 chodníky kolem dětského hřiště

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta

