IDENTIFIKAČÍ ÚDAJE
Název projektu: Přichystalova ulice – rekonstrukce komunikace
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.06294
Dotační titul: Integrovaný operační program, 7. výzva k podávání žádostí do oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí
v problémových sídlištích.
Žadatel: Statutární město Olomouc

CÍL PROJEKTU
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je celková obnova a revitalizace veřejného prostoru o rozloze 12 508 m2. Cílem
projektu je celková obnova a revitalizace Přichystalovy ulice v celé její délce (cca 1 005 m). Díky novému povrchu
vozovky bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průjezd běžných vozidel. Odstraněním dopravně nevhodné výškové
polohy vozovky bude zabráněno zatékání vody z vozovky do vjezdů rodinných domů. Na základě plynulejšího průjezdu
vozidel dojde ke snížení hluku a emisí z dopravy. Díky novému povrchu chodníků a díky varovným a signálním pásům
na nově osvětlených přechodech bude posílena bezpečnost pěších v ulici. Pro zklidnění provozu jsou na komunikaci
navrženy zpomalovací prvky v podobě zvýšených prahů integrovaných s přechody pro chodce. V souladu s vyhláškou
jsou chodníky a nástupiště bezbariérově upraveny. Vegetačními úpravami se také výrazně posílila estetika celé lokality.
Výsledky zrealizovaného projektu budou využívány především obyvateli místní části Nový Svět. Komplexní obnovou
uličního prostoru Přichystalovy ulice došlo k naplnění specifického cíle IPRM č. 1 Revitalizace zanedbaných nebo
nedostatečně využívaných veřejných prostranství. Realizací projektu došlo k zatraktivnění veřejných ploch, ke zvýšení
komfortu bydlení a ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.
Popis projektu: Předmětem projektu byla celková rekonstrukce Přichystalovy ulice v celé její délce (cca 1 km). V rámci
realizace projektu byla rekonstruována vozovka, byla vybudována podélná parkovací stání, zastávky autobusů,
obratiště autobusů, byly rekonstruovány chodníky, vstupy a vjezdy k rodinným domům. Během realizace projektu byly
po částech také rekonstruovány inženýrské sítě, které se nacházejí pod komunikací či v její blízkosti. V rámci
vegetačních úprav byly vysazeny nové dřeviny.

HARMONOGRAM PROJEKTU
Podání žádosti: 4. 1. 2010
Zahájení fyzické realizace: 14. 10. 2009
Ukončení projektu: 29. 9. 2010
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Celkové náklady: 92,7 mil. Kč
Celkové způsobilé náklady: 45,7 mil. Kč

Dotace: 38,8 mil. Kč
Vlastní zdroje: 53,8 mil. Kč

