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Název bodu:

Podání žádosti o dotaci - Bezpečnostní prvky I/35 Teplice
n.Bečvou

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Bezpečnostní prvky I/35 Teplice nad Bečvou" v rámci
výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury k financování opatření ke zvýšení bezpečnosti
nebo plynulosti dopravy a nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019.
2. schvaluje/neschvaluje
financování akce "Bezpečnostní prvky I/35 Teplice nad Bečvou" v maximální výši 1.938.tis.
Kč z rozpočtu města na rok 2019.

Důvodová zpráva:
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu k podání žádosti pro financování opatření
ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019.
Město Hranice má připravený projekt na rekonstrukci přechodu pro chodce u informačního
centra v Teplicích nad Bečvou. Předmětem projektu je výstavba navrženého přechodu, který
bude splňovat povinné vyhlášky, zahrnovat upravené nástupní plochy chodníku a bude
doplněn varovnými a signálními pásy. Přechod bude nasvětlen oboustranně svítidly
umístěnými stejně jako semafory. Do komplexu této stavby je zahrnuta i bezbariérová úprava
napojením lázeňského parku přístupovou rampou k přechodu, která překonává výškový
rozdíl cca 2 metrů.
Záměrem města Hranice je tak zvýšení bezpečnosti přecházení chodců přes silnici I/35 v
místě stávajícího přechodu pro chodce propojující lázeňský park Teplice nad Bečvou s
budovou ČD ŽS Teplice nad Bečvou.
Předpokládaný rozpočet projektu dle projektové dokumentace je 1.938.tis.Kč. včetně DPH. Z
rozpočtu SFDI pro rok 2019 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše
85 % celkových uznatelných nákladů akce.
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