Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny.
Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 09/2011 – 12/2011.
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 bylo 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:

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

Celková hodnota stavebních prací:

46 279 168,00 Kč včetně DPH

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

Ostatní náklady (projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení na zhotovitele,
geodetické zaměření, manažer stavby, autorský dozor, znalecké posudky, přeložka ČEZ, poplatky a
úroky)
cca 4 000 000,00 Kč včetně DPH
Celkem předpokládané skutečné náklady:

cca 50 300 000,00 Kč včetně DPH

Provedené stavební práce za období 09/2011 – 12/2011:
Za sledované předchozí období od září do prosince r. 2011 byly postupně dokončeny veškeré stavební
práce v celé lokalitě Bařin. Jednalo se zejména o práce na objektech SO 111 Komunikace pro pěší, dětská
hřiště A-E a víceúčelové hřiště, SO 102 Místní komunikace a SO 104 Parkoviště, SO 401 Veřejné
osvětlení. Bylo realizováno: napojení trasy 1000 na státní komunikaci, parkoviště na trase 1000 pod
lesem, parkoviště na trase 1000 mezi trasou 1300 a 1220. Oprava přechodu pro chodce na státní
komunikaci, úprava autobusové zastávky. Dále byla provedena pokládka živice (na náklady generálního
dodavatele stavby a společnosti SmVaK Ostrava, a.s.) i v místech u garáží a to z důvodu poškození
plochy stavebními mechanismy.
SO 302 Odlehčovací komora – tento stavební objekt je již nyní zkolaudován a je plně funkční.
V posledních dnech do data kompletní předávky stavby se prováděla kompletace podkladů k předání celé
stavby a jejich následná kontrola, terénní úpravy, čištění košů u vpustí, drobné opravy obrub atd.
V jarních měsících bude proveden osev trávy v místech terénních úprav.
Fotografie:
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Povrch komunikace + parkovací stání

Obrázek č.2

Víceúčelové hřiště

Obrázek č.3

Dětské hřiště
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Parkovací stání + dětské hřiště
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Sadové úpravy
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Příjezdová komunikace

Obrázek č.5

Přechod pro chodce

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta

