Název projektu:

Berounské silnice bez výtluků

Číslo projektu:

CZ.1-15/1.1.00/58.01219

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu byla rekonstrukce místních komunikací v celkové délce 2,830 km.
Komunikace tvoří hlavní dopravní osy města a přivádí dopravu z obytných zón na vnější
dopravní síť (na komunikace krajské v majetku Středočeského kraje).
Dále bylo cílem zajistit dopravní obslužnost objektů sloužících ke vzdělávání (gymnázium J.
Barranda, Střední zdravotnická škola, MŠ Pod Homolkou) a objektů veřejných služeb (Domov
seniorů TGM, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje).

Specifické cíle:
•
Zvýšení kvality místních komunikací Košťálkova – Třída Míru - Jungmannova – Za
Městskou horou – Pod Studánkou – Vítězslava Hálka
•
Zvýšení bezpečnosti provozu na místních sběrných komunikacích
•
Redukce dopravních problémů v centru města odklonem dopravy na nově
zrekonstruované komunikace
•
Zlepšení přístupu k objektům veřejných služeb
•
Zvýšení komfortu cestujících hromadné dopravy
•
Snížení ekologické zátěže v místech stávající komunikace bez obrubníků (Pod
Studánkou)
•
Snížení hlukové zátěže v rodinných a bytových domech

Popis technického řešení rekonstrukce:
V rámci rekonstrukce byl odstraněn stávající živičný povrch, byly srovnány, popř. doplněny
obrubníky a následně zesílen kryt vozovky minimálně o 5 cm oproti stávajícímu stavu.
Součástí rekonstrukce bylo i vodorovné dopravní značení.
Přechody pro chodce byly doplněny vodícími liniemi pro nevidomé.
Před rekonstrukcí došlo v některých ulicích i k výměnám inženýrských sítí.
Současně bylo vyměněno 6 přístřešků u zastávek MHD, financovány byly z městského
rozpočtu.
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Program:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Datum zahájení a ukončení projektu:
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:
Žadatel:
Partneři projektu:

Regionální operační program Střední Čechy
15.1. Doprava
15.1.1. Regionální dopravní infrastruktura
26.6.2006
21.8.2012
30.11.2012
Město Beroun
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
PROBO BUS a.s.
Město Králův Dvůr

Celkové uznatelné náklady dle ceny po VŘ:
Příspěvek ze strukturálních fondů EU (72,5%):
Příspěvek ze státního rozpočtu:
Náklady z rozpočtu města Beroun (27,5%)
Celkové způsobilé náklady

11 865 812,55Kč
0,00 Kč
4 500 825,45 Kč
16 865 638,00 Kč
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