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Unikátní kód žádosti: ØmzkkPØØØ3

Identifikace operaļn²ho programu
CZ.1.14

ROP NUTS II JihozápadN§zev operaļn²ho programu:
Ļ²slo operaļn²ho programu:

14.1

Dostupnost centerNázev prioritní osy:

Ļ²slo prioritn² osy:

14.1.5Ļ²slo oblasti podpory:
Rozvoj místních komunikacíNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Ļ²slo podoblasti podpory:

03Ļ²slo vĨzvy:
3. kolo výzvy ROP NUTS II JihozápadNázev výzvy:

Název projektu anglicky:

Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²)Název projektu:

Projekt

Datum ukonļen² projektu:Datum zahájení projektu: 01.10.2005 30.06.2010

Doba trvání projektu: 57 mŊs²ce

Celkov® zpŢsobil® vĨdaje projektu: 32 432 433,00

NeZakl§d§ projekt veŚejnou podporu:

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp ¼ļetn² jednotky:
505/2002 Sb.      501-522 (FZ 03/2003)Đļetn² osnova:

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Ļ²slo aktivity:
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Glob§ln²m c²lem projektu je zlepġit stav Lannovy tŚ²dy v ĻeskĨch BudŊjovic²ch. Tato m²stn² komunikace je ve
velmi ġpatn®m technick®m stavu. Svoj² technickou kvalitou a st§vaj²c² kapacitou nedostaļuje sv®mu vĨznamu a
vyuģit².

Projekt navazuje na rekonstrukci dvou pŚedch§zej²c²ch ¼sekŢ (Na Sadech - JeronĨmova; JeronĨmova -
Ġt²tn®ho).

C²lem projektu je rekonstruovat m²stn² komunikaci pro zvĨġen² bezpeļnosti dopravy, zlepġen² dostupnosti ļ§st²
mŊsta Ļesk® BudŊjovice, podporu udrģiteln®ho rozvoje a rovnĨch pŚ²leģitost² a odstranit bodov® z§vady na t®to
komunikaci.

V r§mci projektu musela bĨt ļ§st n§kladŢ urļena jako neuznateln§, jelikoģ ROP NUTS II Jihoz§pad urļit horn²
limit vĨġe dotace na 1 projekt 30 000 000 Kļ. V pŚ²padŊ, ģe by byly veġker® n§klady ponech§ny jako uznateln®,
byla by tato ļ§stka pŚekroļena.

PodrobnŊjġ² popis projektu obsahuje VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

StruļnĨ obsah projektu:

email:

telefon:

sekretariat@g-project.cz

386353242Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

PŚ²jmen², jm®no hlavn² kontaktn² osoby: Bc. Barbora Vlková

Oficiální adresa žadatele: n§m. PŚemysla Otakara II. 1/1, 370 01 Ļesk® BudŊjovice

00244732IĻ:
Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev žadatele:

CZ00244732DIĻ:

Žadatel
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1. Harmonogram projektu

Ano

Ano

Projekt má partnera:

Projekt poļ²t§ se vĨbŊrovĨm Ś²zen²m:

Ne

AnoĢadatel m§ zkuġenosti s pŚ²pravou a realizac² obdobnĨch typŢ projektŢ/akc²:

Ģadateli byly poskytnuty v dotļen®m fisk§ln²m roce i bŊhem pŚedchoz²ch dvou fisk§ln²ch let
veŚejn® prostŚedky v reģimu podpory de minimis:

NeBylo poģ§d§no nebo byly poskytnuty dalġ² podpory ve vztahu k projektu z jinĨch veŚejnĨch zdrojŢ:
AnoProjekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:

AnoProjekt m§ pozitivn² vliv na horizont§ln² t®ma - rovn® pŚ²leģitosti:

01.10.2005Datum zahájení projektu:

30.06.2010Datum ukonļen² projektu:
57 mŊs²ceDoba trvání projektu:

01.11.2008Datum zahájení fyzické realizace:

30.06.2010Datum ukonļen² fyzick® realizace:

Do projektu Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²) jsou zahrnuty vġechny kl²ļov® aktivity nutn® pro
realizaci projektu. Jednotliv® aktivity projektu jsou rozdŊleny do n§sleduj²c²ch f§z²:
- pŚedinvestiļn²
- investiļn²
- provozn²

PŚedinvestiļn² f§ze byla zapoļata a systematicky prob²h§ jiģ pŚed pod§n²m samotn® ģ§dosti do Region§ln²ho
operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad, a to od 1. 10. 2005 do 31. 10. 2008.

Investiļn² etapa projektu bude zah§jena 1. 11. 2008 a bude ukonļena 30. 6. 2010. Rozsah a zamŊŚen² investiļn²
etapy projektu vych§zej² ze st§vaj²c²ho stavu m²stn² komunikace.

Provozn² f§ze projektu bude zapoļata dnem po dokonļen² fyzick® realizace projektu, tedy 1. 7. 2010.

PŚesnĨ popis aktivit v pŚedinvestiļn², investiļn² a provozn² f§zi viz PŚ²loha ļ. 7 a dalġ² ļ§sti elektronick® ģ§dosti
Benefit7.

Popis ļasov® realizace:
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2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ0311544256 Ļesk® BudŊjovice Ļesk® BudŊjovice

CZ0311 Ļesk® BudŊjovice JihoļeskĨ kraj

CZ031 JihoļeskĨ kraj Jihozápad

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0311544256 Ļesk® BudŊjovice Ļesk® BudŊjovice

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ031 JihoļeskĨ kraj 100

Adresa místa realizace projektu:

Ļesk® BudŊjovice, Lannova tŚ²da

Specifické území:
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Hlavn² c²le a pŚ²nosy projektu:

- zvĨġen² bezpeļnosti dopravy - projekt pŚispŊje ke zvĨġen² bezpeļnosti dopravy, kdyģ jasnŊ vymez², kter§ ļ§st
komunikace je vyhrazena motorovĨm vozidlŢm, kter§ chodcŢm a kter§ cyklistŢm, ļ²mģ se znatelnŊ zvĨġ²
bezpeļnost zejm®na tŊch ¼ļastn²kŢ dopravy, kteŚ² nejm®nŊ zatŊģuj² ģivotn² prostŚed² - tedy cyklistŢ a chodcŢ

- lepġ² napojen² jednotlivĨch ļ§st² mŊsta - projekt se soustŚeŅuje na ¼sek, kterĨ je velmi vyt²ģenĨ - jedn§ se o
hlavn² spojnici mezi centrem mŊsta a vlakovĨm n§draģ²m pro environment§lnŊ pŚ²zniv® formy dopravy (cyklistika
a chŢze)

- podpora rovnĨch pŚ²leģitost² - realizace projektu vĨraznŊ pŚispŊje k odstranŊn² bari®r - souļ§st² projektu jsou t®ģ
varovn® a signalizaļn² p§sy pro nevidom®

- podpora udrģiteln®ho rozvoje - projekt se soustŚeŅuje na podporu bezmotorov® dopravy, zejm®na cyklistiky a
chŢze; v souļasn® dobŊ nen² Lannova tŚ²da pro cyklisty urļena, aļkoli pr§vŊ toto by mŊl bĨt jej² hlavn² smysl,
neboŠ cyklistick® napojen² centra a n§draģ² absentuje, aļkoliv je mimoŚ§dnŊ dŢleģit® s ohledem na dalġ²
environment§ln² synergick® efekty (napŚ. podpora projektu ĻeskĨch drah - pŚevoz kol ve vlac²ch)

Cíle projektu:

Projekt Śeġ² velmi ġpatnĨ technickĨ stav Lannovy tŚ²dy  v ¼seku Ġt²tn®ho - N§draģn². Svoj² technickou kvalitou a
st§vaj²c² kapacitou nedostaļuje sv®mu vĨznamu a vyuģit². Projekt odstran² komunikaļn² z§vady na st§vaj²c²ch
krytovĨch vrstv§ch vozovky a pŊġ²ch komunikac²ch.

Projekt zvĨġ² v souļasn® dobŊ nedostateļnou bezpeļnost dopravy na LannovŊ tŚ²dŊ v ĻeskĨch BudŊjovic²ch.
Dneġn² Lannova tŚ²da (s vĨjimkou jiģ dokonļen® prvn² etapy) pŚedstavuje komplikovanĨ dopravn² koridor, kde se
m²s² v²ce druhŢ dopravy, neboŠ ļ§st ulice je otevŚena pro motorovou dopravu. Doch§z² tak nejen ke koliz²m
automobilŢ s cyklisty a chodci, ale t®ģ mezi cyklisty a chodci navz§jem. Projekt sn²ģ² bezpeļnostn² rizika dopravy
odstranŊn²m tŊchto bodovĨch z§vad komunikace, zvĨġ² plynulost dopravy, zajist² bezpeļn® uģ²v§n² prostoru
m²stn²ch komunikac² osobami s omezenou schopnost² pohybu a orientace a vytvoŚ² opatŚen² za ¼ļelem
dodrģov§n² dovolen® rychlosti vozidel (tzn. zvĨġ² bezpeļnost chodcŢ a cyklistŢ).

Projekt Śeġ² probl®m nedostateļn® propojenosti ļ§st² obc². Projekt totiģ zvyġuje ¼roveŔ dopravn² dostupnosti mezi
jednotlivĨmi ļ§stmi mŊsta Ļesk® BudŊjovice. Zejm®na spojuje centrum mŊsta s vlakovĨm a autobusovĨm
n§draģ²m a zast§vkami MHD.

Projekt Śeġ² 10 bodovĨch z§vad komunikace. Đsek dan® komunikace, na nŊmģ je Śeġena bodov§ z§vada, je
napojen na nadŚazenou silniļn² s²Š, a to ulici N§draģn², kter§ spad§ do kategorie silnic II. tŚ²dy.

V r§mci projektu dojde k rekonstrukci m²stn² komunikace, kter§ se napojuje na vĨznamnou komunikaci uvedenou
v r§mci Koncepce rozvoje dopravn² infrastruktury na ¼zem² Jihoļesk®ho kraje, a to silnici II. tŚ²dy ? N§draģn².

Projekt Śeġ² probl®m rovnĨch pŚ²leģitost². Projekt m§ c²l totoģnĨ s c²lem N§rodn²ho rozvojov®ho programu mobility
pro vġechny. T²m je postupnŊ odstranit bari®ry na komunikac²ch, pŚ²stupovĨch tras§ch k veŚejnŊ pŚ²stupnĨm
budov§m ve mŊstŊ.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

ZdŢvodnŊn² potŚebnosti projektu vļetnŊ popisu vĨchoz²ho stavu:

3. Popis projektu
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C²le projektu jsou zcela v souladu s c²li ROP NUTS II Jihoz§pad. Projekt rovnŊģ reaguje na horizont§ln² krit®ria
ROP NUTS II Jihoz§pad.

Projekt je v souladu se specifickĨm c²lem ROP NUTS II Jihoz§pad - zvĨġit bezpeļnost dopravy v obc²ch. Projekt
totiģ sn²ģ² bezpeļnostn² rizika dopravy odstranŊn²m bodovĨch z§vad komunikace, zvĨġ² plynulost dopravy, zajist²
bezpeļn® uģ²v§n² prostoru m²stn²ch komunikac² osobami s omezenou schopnost² pohybu a orientace, chodci a
cyklisty a vytvoŚ² opatŚen² za ¼ļelem dodrģov§n² dovolen® rychlosti vozidel (tzn. zvĨġ² bezpeļnost chodcŢ).

Projekt je rovnŊģ v souladu s dalġ²m specifickĨm c²lem ROP NUTS II Jihoz§pad - propojit ļ§sti obc². Projekt totiģ
zvyġuje ¼roveŔ dopravn² dostupnosti mezi jednotlivĨmi ļ§stmi mŊsta Ļesk® BudŊjovice. Zejm®na spojuje
centrum mŊsta s vlakovĨm a autobusovĨm n§draģ²m a zast§vkami MHD.

Projekt je moģn® zaŚadit mezi aktivity podporovan® v r§mci ROP NUTS II Jihoz§pad, oblasti podpory 1.5 - Rozvoj
m²stn²ch komunikac². Konkr®tnŊ se jedn§ o aktivity:
- odstraŔov§n² bodovĨch z§vad na m²stn²ch komunikac²ch (kŚiģovatky)
- rekonstrukce m²stn²ch komunikac² pro zvĨġen² bezpeļnosti dopravy
- rekonstrukce m²stn²ch komunikac² pro zlepġen² dostupnosti ļ§st² obc²

Projekt naplŔuje c²l prioritn² osy 1 Dostupnost center. Projekt Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²)
zlepġuje dopravn² dostupnost center os²dlen² z dalġ²ch obc² a mŊst regionu, z center mimo region a zlepġuje
vazby uvnitŚ regionu.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

PŚedinvestiļn² etapa byla zapoļata a systematicky prob²h§ jiģ pŚed pod§n²m samotn® ģ§dosti do Region§ln²ho
operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad, a to od 1. 10. 2005, kdy byly zah§jeny pr§ce na ¼zemn²m Ś²zen².
PŚedinvestiļn² f§ze bude ukonļena 31. 10. 2008.

V pŚedinvestiļn² f§zi probŊhly tyto aktivity:
- stanoven² projektov®ho tĨmu vļetnŊ urļen² odpovŊdnosti a kompetenc²
- identifikace potŚebnĨch stavebn²ch prac²
- stanoven² harmonogramu prac²
- pŚedbŊģnĨ n§vrh technick®ho Śeġen²
- pŚedbŊģnĨ n§vrh rozpoļtu
- hled§n² vhodnĨch dotaļn²ch titulŢ v oblasti rekonstrukce m²stn²ch komunikac², jejich posouzen² se z§mŊry
projektu
- konkretizace projektu vzhledem k vybran®mu dotaļn²mu titulu, a to zejm®na vĨbŊr investiļn²ch z§mŊrŢ, kter®
jsou v souladu s vybranĨm dotaļn²m titulem, a vĨbŊr takovĨch investiļn²ch z§mŊrŢ vzhledem k pŚ²sluġn® dotaļn²
sazbŊ
- tvorba projektov® dokumentace
- z²sk§v§n² povolen² nutnĨch k realizaci projektu
- zpracov§n² ģ§dosti a poģadovanĨch pŚ²loh do Region§ln²ho operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad, a to
zpracov§n² povinnĨch pŚ²loh do ROP a kompletace povinnĨch pŚ²loh do ROP
- z²sk§n² zdrojŢ financov§n² projektu
- realizace vĨbŊrovĨch Ś²zen² na zpracovatele projektov® dokumentace a zpracovatele ģ§dosti a poģadovanĨch
pŚ²loh do ROP NUTS II Jihoz§pad, a to:
- vĨbŊr dodavatelŢ
- uzavŚen² smluv s vybranĨmi dodavateli

Projekt se moment§lnŊ nach§z² v pŚedinvestiļn² f§zi.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis aktivit v pŚ²pravn® f§zi projektu:
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Realizaļn² f§ze bude ukonļena 30. 6. 2010. N§sleduj²c² den bude zah§jena provozn² f§ze projektu. V souladu s
pokyny pro ģadatele a dalġ²mi pŚedpisy bude zachov§na doba udrģitelnosti projektu minim§lnŊ pŊt let od
ukonļen² realizace projektu. Z povahy projektu vyplĨv§, ģe se jedn§ o projekt dlouhodobĨ, kde doba udrģitelnosti
projektu tvoŚ² pouze ļ§st jeho ģivotnosti. Projekt bude slouģit ŚidiļŢm, cyklistŢm i chodcŢm v daleko delġ²m
ļasov®m horizontu.

Ģadatel je zcela jednoznaļnŊ stabiln² z kr§tkodob®ho i dlouhodob®ho hlediska a projekt je tak institucion§lnŊ
udrģitelnĨ. Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice m§ i pro provozn² f§zi zajiġtŊnu spolupr§ci s partnerem projektu.
Jsou pl§nov§ny navazuj²c² aktivity, mezi nŊģ patŚ² rekonstrukce dalġ²ch m²stn²ch komunikac², odstraŔov§n² bari®r
ve mŊstŊ Ļesk® BudŊjovice v r§mci N§rodn²ho rozvojov®ho programu mobility pro vġechny a rovnŊģ ¼drģba
m²stn²ch komunikac².

VĨġe uveden® tak prokazuje institucion§ln² udrģitelnost v provozn² f§zi - stabilitu nositele projektu, navazuj²c²
aktivity a partnerstv² v provozn² f§zi.

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice m§ rovnŊģ zajiġtŊnu finanļn² udrģitelnost v provozn² f§zi. SamotnĨ provoz
m²stn²ch komunikac² bude financov§n z rozpoļtu mŊsta Ļesk® BudŊjovice. N§klady na provoz a ¼drģbu budou
souļ§st² schv§len®ho rozpoļtu mŊsta Ļesk® BudŊjovice na jednotliv® roky provozn² f§ze. Aktivity v r§mci
provozn² etapy zahrnuj² ¼drģbu a opravy komunikace, kter® budou zajiġŠov§ny ģadatelem s ohledem na povahu a
rozsah potŚebnĨch prac². Ģadatel si vytvoŚil potŚebn® finanļn² pŚedpoklady a je schopen dost§t vġem svĨm
z§vazkŢm plynouc²m z projektu a zajistit si tak potŚebnou likviditu. Roļn² n§klady na ¼drģbu jsou vyļ²sleny v
PŚ²loze ļ. 7.

VĨġe uveden® tak prokazuje finanļn² udrģitelnost v provozn² f§zi - jsou vyļ²sleny roļn² n§klady na ¼drģbu a
ģadatel m§ zajiġtŊno finanļn² kryt² tŊchto n§kladŢ.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis aktivit v provozn² f§zi projektu a zpŢsob udrģen² vĨsledkŢ projektu:

Investiļn² f§ze projektu bude zah§jena 1. 11. 2008 a bude ukonļena 30. 6. 2010. Aktivity investiļn² f§ze jsou
pops§ny v PŚ²loze ļ. 7. Investiļn² f§ze bude m²t tyto f§ze:
- vĨbŊrov® Ś²zen² na dodavatele stavebn²ch prac²
- pŚ²prava staveniġtŊ
- realizace stavby
- publicita projektu dle podm²nek ROP NUTS II Jihoz§pad
- Ś²zen² projektu (zpracov§n² prŢbŊģnĨch zpr§v a z§vŊreļn® zpr§vy s ģ§dost² o vy¼ļtov§n²)

Investiļn² f§zi projektu bude financovat ģadatel v potŚebn® vĨġi z rozpoļtu mŊsta Ļesk® BudŊjovice. MŊsto
Ļesk® BudŊjovice jiģ pŚijalo z§vazek zajiġtŊn² spolufinancov§n² a pŚedfinancov§n² projektu Lannova tŚ²da - 3.
etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²).

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis aktivit v realizaļn² f§zi projektu:
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Vazeb projektu na jin® individu§ln² projekty by bylo moģn® uv®st v nepŚebern®m mnoģstv², protoģe t®mŊŚ
vġechny projekty, kter® jsou nebo budou realizov§ny ve mŊstŊ Ļesk® BudŊjovice, jiģn²ch Ļech§ch (pŚedevġ²m
KrajskĨm ¼Śadem Jihoļesk®ho kraje) a Ļesk® republice (Ministerstvem pro m²stn² rozvoj ĻR, Ministerstvem
dopravy) maj² spoleļnĨ c²l, kterĨm je podpora rozvoje regionu.

PŚedevġ²m se jedn§ o investiļn² i neinvestiļn² projekty jinĨch subjektŢ v oblastech:
- vĨstavby a rekonstrukce ļi modernizace komunikac² I. tŚ²dy
- vĨstavby a rekonstrukce ļi modernizace komunikac² II. tŚ²dy
- vĨstavby a rekonstrukce ļi modernizace komunikac² III. tŚ²dy
- vĨstavby a rekonstrukce ļi modernizace komunikac² IV. tŚ²dy
- vĨstavby a rekonstrukce ļi modernizace cyklistickĨch stezek
- vĨstavby a rekonstrukce ļi modernizace turistickĨch cest
- vĨstavby a rekonstrukce obļansk® infrastruktury (ġkoly, zdravotnick§ zaŚ²zen² atd.)
- a dalġ²

Za konkr®tn² pŚ²klady lze jmenovat vazbu projektu Lannova tŚ²da - 3. etapa na projekty mŊsta Ļesk® BudŊjovice a
Jihoļesk®ho kraje, kteŚ² pl§nuj² realizovat projekty, jeģ pŚispŊj² k rozvoji regionu. Jedn§ se o tyto projekty:

1) Lannova tŚ²da - 2. etapa (JeronĨmova - Ġt²tn®ho)
- investor: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice
- lokalizace: Ļesk® BudŊjovice - Lannova tŚ²da

2) Propagace Jihoļesk®ho kraje v s²ti CineStar a na velkoploġnĨch obrazovk§ch
- investor: JihoļeskĨ kraj
- lokalizace: JihoļeskĨ kraj

SpoleļnŊ tyto aktivity a projekty vytv§Ś² synergii, kter§ povede ke zvĨġen² konkurenceschopnosti a atraktivity
regionu (ĻeskobudŊjovicka, Jihoļesk®ho kraje a Ļesk® republiky) v z§jmu dlouhodobŊ udrģiteln®ho zvyġov§n²
kvality ģivota obyvatel.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

O Ś§dn® pŚipravenosti projektu svŊdļ² mimo jin® skuteļnost, ģe pŚ²pravn® pr§ce, kter® pŚedch§zely pod§n²
ģ§dosti o dotaci, prob²haj² jiģ od roku 2005. V r§mci tŊchto pŚ²prav byl sestaven kvalifikovanĨ projektovĨ tĨm,
jehoģ ļlenov® maj² zajiġtŊn® dostateļn® technick®, finanļn² a administrativn² podm²nky potŚebn® k ¼spŊġn®
realizaci projektu.

PŚed pod§n²m ģ§dosti o dotaci byla zajiġtŊna veġker§ povolen² a dokumentace, nezbytn§ k pŚedloģen² ģ§dosti a
realizaci projektu, jedn§ se zejm®na o:
- projektovou dokumentaci
- stavebn² povolen²

Projekt m§ jiģ identifikovan® potŚebn® pr§ce a je stanoven harmonogram prac² a pŚedbŊģnĨ n§vrh rozpoļtu.
Projekt m§ vyŚeġeno pŚedfinancov§n² projektu i spolufinancov§n² projektu. Projekt m§ rovnŊģ vytvoŚen§ opatŚen²
k eliminaci rizik. V²ce informac² o rizic²ch projektu a jejich opatŚen² viz PŚ²loha ļ. 7.

V souļasn® dobŊ je projekt pŚipraven k realizaci, tedy k zapoļet² investiļn² f§ze. Pouze ļek§ na vyj§dŚen² o
poskytnut² / neposkytnut² dotace z Region§ln²ho operaļn²ho programu NUTS II Jihoz§pad.

PŚipravenost projektu k realizaci:
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4. Person§ln² zajiġtŊn² projektu

1. n§mŊstkynŊ prim§toraFunkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: statutární zástupce

IvanaJméno:

PŚ²jmen²: Popelová

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

Ing. Ivana Popelov§, n§mŊstkynŊ prim§tora pro rozvoj, dopravu, pam§tkovou p®ļi, cestovn² ruch a fondy EU a
informatiku - od roku 2002. Dohl²ģ² na ļinnost odboru rozvoje a cestovn²ho ruchu a metodicky ho Ś²d². PŚedkl§d§
informace o pŚipravovanĨch a realizovanĨch projektech radŊ a zastupitelstvu mŊsta. M§ zkuġenosti s Ś²zen²m
projektŢ, na kter® byla poskytnuta dotace.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dohled nad zajiġtŊn²m provozu m²stn²ch komunikac².

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

1) zajiġtŊn² prŢbŊģn®ho financov§n²
2) kontrola prŢbŊhu cel®ho projektu

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

1) zajiġtŊn² pŚedfinancov§n² projektu
2) schv§len² rozpoļtu a harmonogramu projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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jednatelFunkce v rámci organizace:

G-PROJECT, s.r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: senior manažer

JanJméno:

PŚ²jmen²: Šmidmayer

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

JUDr. Jan Ġmidmayer, jednatel spoleļnosti G-PROJECT, s.r.o. ZabĨv§ se problematikou struktur§ln²ch fondŢ
v²ce neģ 5 let. D²ky sv® praxi projektov®ho manaģera na MŊstsk®m ¼Śadu v Hlubok® na Vltavou z²skal velmi
dobrĨ pŚehled a praktick® znalosti mimo jin® i v problematice zpracov§v§n² ģ§dost² o dotace a n§sledn®m Ś²zen²
projektŢ. V r§mci sv® odborn® pŢsobnosti se zabĨv§ projekty z rŢznĨch oblast², vļetnŊ projektŢ pro komun§ln²
sf®ru (cyklostezky, m²stn² komunikace, veŚejn§ prostranstv² atd.). JUDr. Jan Ġmidmayer m§ rovnŊģ zkuġenosti s
veŚejnĨmi zak§zkami dle platn®ho z§kona ve stejn®m rozsahu jako je pŚedkl§danĨ projekt (mj. hotel Podhrad v
Hlubok® nad Vltavou).

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Poskytování odborných rad v oblasti udržitelnosti projektu.

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

Poskytov§n² odbornĨch rad bŊhem investiļn² etapy projektu.

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

Dohled nad pŚ²pravou projektov® ģ§dosti a povinnĨch pŚ²loh do ROP NUTS II Jihoz§pad.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: JUDr.

Titul za jménem:
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vedoucí Odboru rozvoje a cestovního ruchuFunkce v rámci organizace:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: manažer projektu

DagmarJméno:

PŚ²jmen²: Baumruková

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

Ing. Dagmar Baumrukov§, vedouc² Odboru rozvoje a cestovn²ho ruchu Magistr§tu mŊsta Ļesk® BudŊjovice roku
2002. M§ zkuġenosti s Śadou ¼spŊġnŊ realizovanĨch projektŢ, na kter® byla z²sk§na finanļn² podpora napŚ. z
Phare, SROP, OP Infrastruktura, Interregu a tak® z region§ln²ch a n§rodn²ch dotaļn²ch zdrojŢ.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

1) odpovŊdnost za monitoring vĨsledkŢ projektu a zajiġtŊn² jeho udrģitelnosti
2) konzultace a pŚ²prava podkladŢ v r§mci vy¼ļtov§n² projektu
3) dohled nad zajiġtŊn²m provozu zrekonstruovan® komunikace
4) zajiġtŊn² publicity projektu
5) Śeġen² finanļn²ch ot§zek
6) sledov§n² cash flow

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

1) odpovŊdnost za Ś²zen² realizace projektu
2) koordinace jednotlivĨch aktivit v r§mci projektu
3) ¼ļetn² dokumentace v r§mci projektu
4) odpovŊdnost za vĨstupy projektu
5) odpovŊdnost za propagaci
6) Śeġen² finanļn²ch ot§zek
7) veden² ¼ļetnictv² projektu
8) spr§va speci§ln²ho ¼ļtu
9) vy¼ļtov§n² projektu

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

1) pŚ²prava projektu
2) zajiġtŊn² pŚedfinancov§n² projektu
3) zpracov§n² rozpoļtu projektu
4) zpracov§n² pl§nu financov§n² projektu
5) Śeġen² finanļn²ch ot§zek
6) veden² ¼ļetnictv² projektu
7) zaloģen² a spr§va speci§ln²ho ¼ļtu
8) sledov§n² cash flow

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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vedoucí Odboru investicFunkce v rámci organizace:

MŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: stavební manažer

ZdenŊkJméno:

PŚ²jmen²: Šeda

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

Ing. ZdenŊk Ġeda, vedouc² investiļn²ho odboru. ř²d² ļinnost oddŊlen² veŚejnĨch zak§zek, kter® realizuje
vĨbŊrov§ Ś²zen² na investiļn² i neinvestiļn² akce mŊsta. Đļastnil se vĨbŊrovĨch Ś²zen² vġech velkĨch investiļn²ch
akc². Ing. ZdenŊk Ġeda m§ tak velk® mnoģstv² zkuġenost² s realizac² veŚejnĨch zak§zek stejn®ho druhu
zad§vac²ho Ś²zen² dle z§kona 137/2006 Sb., o veŚejnĨch zak§zk§ch, kter§ odpov²daj² pŚedpokl§dan® vĨġi hodnot
veŚejnĨch zak§zek v r§mci projektu.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

1) dohled nad zajiġtŊn²m provozu zrekonstruovan® komunikace
2) archivace relevantn²ch dokumentŢ
3) poradenstv² ve stavebnŊ-technickĨch ot§zk§ch v pŚ²padŊ dalġ²ch rekonstrukc²ch a nezbytnĨch oprav

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

1) prŢbŊģnĨ stavebn² dozor nad realizac² stavby
2) odpovŊdnost za Ś²zen² realizace projektu, koordinace jednotlivĨch aktivit v r§mci projektu
3) odpovŊdnost za vĨstupy projektu
4) Ś²zen² projektu a spolupr§ce pŚi jeho vy¼ļtov§n²
5) archivace relevantn²ch dokumentŢ
6) zajiġtŊn² vĨbŊrov®ho Ś²zen²
7) vĨbŊr dodavatelŢ

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

1) odpovŊdnost za zpracov§n² projektov® dokumentace, rozpoļtu a harmonogramu stavby
2) spolupr§ce s projektantem
3) zajiġtŊn² vĨbŊrov®ho Ś²zen²
4) zabezpeļen² technickĨch ot§zek realizace projektu

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Ing.

Titul za jménem:
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projektová manažerkaFunkce v rámci organizace:

G-PROJECT, s.r.o.Název organizace:

Funkce v rámci projektového týmu: projektová manažerka

BarboraJméno:

PŚ²jmen²: Vlková

PoŚad² ļlena tĨmu: 001

Barbora Vlkov§ pŢsob² jako projektov§ manaģerka ve spoleļnosti G-PROJECT, s.r.o. a vŊnuje se zejm®na
tvorbŊ projektovĨch ģ§dost² vļetnŊ jejich administrace a monitoringu schv§lenĨch projektŢ. Za neinvestiļn²
projekty lze zm²nit zkuġenost s realizac² JihoļeskĨch ryb§ŚskĨch slavnost² 2007, JihoļeskĨch slavnost² v²na -
vinobran² na z§meck® vinici v Hlubok® nad Vltavou 2006 a 2007, projektu Jiģn² Ļechy golfov® a dalġ². V roce
2006 zajiġŠovala organizaļn² str§nku, Ś²zen² a moderov§n² n§rodn² konference o rozvoji venkova a cestovn²m
ruchu s n§zvem Partnerstv² pro rozvoj regionŢ - pŚ²prava na programov® obdob² EU 2007 - 2013. RovnŊģ m§
zkuġenosti s pŚ²pravou ģ§dost² a Ś²zen² investiļn²ch projektŢ. Z velk®ho mnoģstv² takovĨchto projektŢ lze zm²nit
napŚ²klad projekty Stavebn² ¼pravy ulice Druģstevn² v T§boŚe, Stavebn² ¼pravy ulice Bezruļova v T§boŚe,
Rekonstrukce m²stn²ch komunikac² v Protiv²nŊ atd.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Poskytování odborných rad v oblasti udržitelnosti projektu.

Zapojen² ļlena pŚi udrģitelnosti projektu:

Poskytov§n² odbornĨch rad bŊhem investiļn² etapy projektu.

Zapojen² ļlena pŚi realizaci projektu:

PŚ²prava projektov® ģ§dosti a povinnĨch pŚ²loh do ROP NUTS II Jihoz§pad.

Zapojen² ļlena pŚi pŚ²pravŊ projektu:

Titul pŚed jm®nem: Bc.

Titul za jménem:
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CZ00244732DIĻ:

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjoviceNázev žadatele:

00244732IĻ:

Obec nebo m.ļ§st hl.m.

Poļet zamŊstnancŢ:

Plátce DPH: Ne

Právní forma:

Typ podniku:

Typ žadatele:

nerelevantní

Obec

Statutární zástupci:

Titul za:Titul pŚed: Mgr.

Telefon: 386802901

Jméno:PŚ²jmen²: JurajThoma

Funkce osoby: primátor

Telefon II.:Fax:

Email: thomaj@c-budejovice.cz

Vlková BarboraHlavní kontaktní osoba:

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul pŚed: Bc.

Telefon: 386353242

Jméno:PŚ²jmen²: BarboraVlková

Funkce osoby: projektová manažerka

Telefon II.:Fax:

Email: sekretariat@g-project.cz

Oficiální adresa:

PSĻ:

Obec:

1370 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: n§m. PŚemysla Otakara II.

1Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Ļesk® BudŊjovice

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Ļesk® BudŊjovice 1

MŊstsk§ ļ§st:

WWW:

Ģadatel splŔuje definici MSP: Ne

5. Žadatel projektu
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Adresa pro doruļen²:

PSĻ:

Obec:

1370 01 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: n§m. PŚemysla Otakara II.

1Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Ļesk® BudŊjovice

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Ļesk® BudŊjovice 1

MŊstsk§ ļ§st:

WWW:
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6. Zkušenosti žadatele

Název projektu/akce: Trolejbusov§ traŠ s²dliġtŊ Vltava - Ļesk® Vrbn® v Ļ.
BudŊjovic²ch

PoŚad² reference: 003

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Celkové výdaje projektu/akce: 20 128 082,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: Státní fond dopravní infrastruktury

Vybudov§n² 730metrov®ho ¼seku stezky pro cyklisty od fotbalov®ho stadionu k heliportu.

Jedn§ se o typovŊ stejnĨ projekt jako je projekt pŚedkl§danĨ.

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Cyklistick§ stezka po prav®m bŚehu Vltavy ¼sek Heliport
- M§nesova

PoŚad² reference: 001

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: ĻR

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 06/2007 - 12/2007

Celkové výdaje projektu/akce: 1 806 000,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: SpoleļnĨ region§ln² operaļn² program

N§kup 4 n²zkopodlaģn²ch autobusŢ a 2 n²zkopodlaģn²ch trolejbusŢ vybavenĨch ploġinou pro voz²ļk§Śe a dalġ²m
vybaven²m pro osoby s omezenou moģnost² orientace a s fyzickĨm postiģen²m.

Jedn§ se o projekt s finanļn²m rozsahem v²ce neģ 80 % celkov® velikosti pŚedpokl§danĨch n§kladŢ
pŚedkl§dan®ho projektu a rovnŊģ projekt podpoŚenĨ struktur§ln²mi fondy EU.

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Cestujeme bez bari®r - rozġ²Śen² specifick®ho vozov®ho
parku MHD ĻB

PoŚad² reference: 002

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 02/2006 - 12/2006

Celkové výdaje projektu/akce: 68 200 000,00
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Rekonstrukce sm²ġen® l§vky  pŚes Vltavu u benzinov® ļerpac² stanice OMV, na n²ģ st§t pŚispŊl 4 089 000 Kļ.
Jednalo se o posledn² l§vku poniļenou povodnŊmi, kter§ jeġtŊ nebyla opravena.

Jedn§ se o typovŊ stejnĨ projekt jako je projekt pŚedkl§danĨ.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 05/2007 - 05/2008

Celkové výdaje projektu/akce: 13 938 707,00

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Název grantu/programu: Státní fond dopravní infrastruktury

Zdroje financování/poskytovatel dotace: ĻR

Název projektu/akce: Đdrģba cyklostezky - l§vka pŚes Vltavu pro cyklisty a
pŊġ² v ĻeskĨch BudŊjovic²ch u OMV

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Stezka a l§vky pro cyklisty pŚes Vltavu - 1. etapa

PoŚad² reference: 004

Název grantu/programu: Operaļn² program Infrastruktura

Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 07/2007 - 12/2007

V r§mci projektu byla zrekonstruov§na st§vaj²c² smyļka v Ļesk®m Vrbn®m, prodlouģena trolejbusov§ traŠ ze
s²dliġtŊ Vltava na smyļku ĻV v d®lce cca 1,2 km, poloģeny nap§jec² a zpŊtn® kabely v d®lce kabelov® trasy cca
0,5 km.

Jedn§ se o projekt podpoŚenĨ struktur§ln²mi fondy EU.

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

Vybudov§n² cyklistick® stezky a l§vky jakoģto souļ§st rozġiŚov§n² pŊġ²ch a cyklistickĨch tras ve mŊstŊ Ļesk®
BudŊjovice.

Jedn§ se o typovŊ stejnĨ projekt jako je projekt pŚedkl§danĨ.

PoŚad² reference: 005

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Zdroje financování/poskytovatel dotace: ĻR

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 08/2006 - 04/2007

Celkové výdaje projektu/akce: 18 164 574,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Název grantu/programu: Státní fond dopravní infrastruktury
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Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Celkové výdaje projektu/akce: 29 000 000,00

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 2/2006 - 6/2006

Název projektu/akce: Lannova tŚ²da - 1. etapa (Na Sadech - JeronĨmova)

Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

PoŚad² reference: 007

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MŊsto Ļesk® BudŊjovice

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:
Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

VĨmŊna ļ§sti inģenĨrskĨch s²t², kompletn² rekonstrukce komunikace do hloubky pŢl metru, zmŊna prostorov®ho
Śeġen² a osazen² nov®ho mobili§Śe Lannovy tŚ²dy v ¼seku Na Sadech - JeronĨmova.

Jedn§ se o typovŊ stejnĨ projekt jako je projekt pŚedkl§danĨ.

Název grantu/programu: -

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:

PoŚad² reference: 006

Název projektu/akce: Lannova tŚ²da - 2. etapa (JeronĨmova - Ġt²tn®ho)

Jm®no (n§zev) ģadatele/pŚedkladatele/realiz§tora: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

Popis zapojen² ģadatele do pŚ²pravy, realizace a provozu projektu/akce:
Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice bylo ģadatelem, investorem a realiz§torem tohoto projektu. ZamŊstnanci
ģadatele zajiġŠovali realizaci projektu ve vġech jeho f§z²ch.

Celkové výdaje projektu/akce: 34 065 402,00

Popis projektu/akce a jeho vĨstupŢ:
Projekt je 2. etapou rekonstrukce Lannovy tŚ²dy v ¼seku JeronĨmova  - Ġt²tn®ho. Projekt zahrnuje kompletn²
rekonstrukci komunikace vļetnŊ vĨmŊny inģenĨrskĨch s²t² a ¼pravy zelenŊ.

Jedn§ se o typovŊ stejnĨ projekt jako je projekt pŚedkl§danĨ a rovnŊģ projekt podpoŚenĨ struktur§ln²mi fondy EU.

Obdob² realizace projektu/akce (mŊs²c/rok): 10/2006 - 6/2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace: EU

Název grantu/programu: Region§ln² operaļn² program NUTS II Jihoz§pad
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Partner projektu: M²stn² akļn² skupina Hlubocko - Liġovsko o.p.s.

26083426IĻ:
DIĻ:

ObecnŊ prospŊġn§ spol.Právní forma:

NePlátce DPH:

M²stn² akļn² skupina Hlubocko - Liġovsko jiģ se Statut§rn²m mŊstem Ļesk® BudŊjovice spolupracovala na cel®
ŚadŊ projektŢ, napŚ²klad pŚi sļ²t§n² cyklistŢ na cyklistick® stezce Ļesk® BudŊjovice - Hlubok§ nad Vltavou anebo
pŚi tvorbŊ Rozvojov®ho pl§nu soci§ln²ch sluģeb Ļesk® BudŊjovice.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

PŚedchoz² spolupr§ce partnera s ģadatelem:

Spolupr§ce je realizov§na ve vġech f§z²ch projektu v tŊchto oblastech:
- spoleļn® Śeġen² problematiky rekonstrukce Lannovy tŚ²dy
- aktivn² spolupr§ce pŚi rekonstrukci Lannovy tŚ²dy
- aktivn² zapojen² do akc² na podporu rozvoje regionu
- vz§jemn® pŚipom²nkov§n² jednotlivĨch z§mŊrŢ a n§mŊtŢ projektu
- spoleļn® stanoven² propagaļn² strategie pro Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice v r§mci publicity projektu

Prohl§ġen² o partnerstv², kter® zapojen² partnera do jednotlivĨch f§z² projektu v²ce specifikuje, tvoŚ² PŚ²lohu ļ. 11.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

M²stn² akļn² skupina Hlubocko - Liġovsko se mimo jin® vŊnuje podpoŚe bezmotorov® dopravy a cyklistiky, a proto
je cennĨm konzultantem ve vġech f§z²ch projektu, vļetnŊ f§ze provozn², v r§mci kter® bude spoleļnŊ
koordinov§n dalġ² rozvoj environment§ln² dopravy. M²stn² akļn² skupina Hlubocko - Liġovsko kaģdoroļnŊ
realizuje sļ²t§n² cyklistŢ a bruslaŚŢ na cyklistick® stezce z ĻeskĨch BudŊjovic do Hlubok® nad Vltavou. RovnŊģ
prov§d² mezi cyklisty dotazn²kov§ ġetŚen², kter§ zjiġŠuj² potŚeby cyklistŢ. D²ky tomu mŢģe ģadateli poskytnout
cenn® rady v oblasti pŚizpŢsoben² Lannovy tŚ²dy potŚeb§m cyklistŢ. M²stn² akļn² skupina tak® ¼zce spolupracuje
se svĨmi ļlenskĨmi obcemi pŚi vĨstavbŊ novĨch cyklistickĨch stezek a znaļen² cyklistickĨch tras.

Partner tak svĨmi zkuġenostmi pŚisp²v§ ke zvĨġen² kvalifikace ģadatele ve vztahu k projektu.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Adresa:

PSĻ:

Obec:

1373 41 Ļ²slo orientaļn²:
Ulice: Masarykova

Ļ²slo popisn®:

Kraj: JihoļeskĨ

Hluboká nad Vltavou

Okres: Ļesk® BudŊjovice

Ļ§st obce: Hluboká nad Vltavou

MŊstsk§ ļ§st:

WWW: www.mashl.cz

Kontaktní osoby:

7. Partner projektu
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Titul za:Titul pŚed: Ing.

Telefon: 386353242

Jméno:PŚ²jmen²: PavelDlouhý

Funkce osoby: 1. m²stopŚedseda spr§vn² rady

Telefon II.:Fax:

Email: mashl@mashl.cz
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8. Podpora de-minimis



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Strana 22 z 46Ģ§dost fin§lnŊ uloģena v IS BENEFIT7 dne: 26.07.2008 18:50 Unik§tn² kl²ļ: ÏmzkkPÏÏÏ3

9. Další podpory ve vztahu k projektu
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61.01.07
D®lka rekonstruovanĨch
m²stn²ch (mŊstskĨch)
komunikac² celkem

0,00 0,23 0,23 km Ano

61.01.19 Poļet odstranŊnĨch bodovĨch
z§vad

0,00 10,00 10,00 Poļet Ano

61.01.06
D®lka novĨch m²stn²ch
(mŊstskĨch) komunikac²
celkem

0,00 0,00 0,00 km Ano

Kód Název indikátoru Výchozí 
hodnota

Plánovaná 
hodnota

Rozdíl MŊrn§
jednotka Povinný PŚedpokl§dan®

datum plnŊn²:

10. Hodnoty indik§torŢ
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11. Etapy

Konkr®tn² popis aktivit, jeģ probŊhnou v pŚedinvestiļn² a investiļn² etapŊ, jsou pops§ny v dalġ²ch ļ§stech ģ§dosti
a PŚ²loze ļ. 7 VŊcnĨ a technickĨ popis projektu.

StruļnĨ popis aktivit etapy:

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²)

Datum ukonļen² etapy:
Datum zahájení etapy: 01.10.2005

30.06.2010

75 296 840,00Celkové výdaje na etapu:

32 432 433,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
42 864 407,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

0,00Oļek§van® pŚ²jmy etapy:
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04.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00

04.02 Služby 0,00

04.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00

04.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00

03.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00

03.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00

03.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00

03.02.04 PŚ²prava zabezpeļen² poŚizovan®ho majetku (odmŊny za poradenstv², pŚedprojektov®
pŚ²pravn® pr§ce)

0,00

03.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00

04.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m podniku, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00

04.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00

01.05 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00

01.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00

01.06 Služby 0,00 0,00

01.06.02 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 0,00 0,00

01.06.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ (pro investiļn² projekt) 0,00 0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 32 432 433,00 100,00

03.02 Služby 0,00

01.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00

01.03 OdstranŊn² staveb 0,00

01.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce 32 432 433,00 100,00

02 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00

02.06.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ (pro neinvestiļn² projekt) 0,00

02.06 Služby 0,00

02.06.02 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ) 0,00

03.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 0,00

02.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce 0,00

02.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00

02.03 OdstranŊn² staveb 0,00

02.05 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00

02.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00

Kód Název výdaje Výdaj Procento

001 Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²)

12. Rozpoļet projektu

Rozpoļet jednotlivĨch Etap:
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05.14 Ostatní 0,00

06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 32 432 433,00 100,00

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 0,00

05.11 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%) 0,00

05.12 N§klady na zaġkolen² pracovn²kŢ 0,00

05.13 N§klady na vybaven² poŚizovan®ho majetku z§sobami (napŚ. kancel§Śsk® potŚeby) 0,00

08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 32 432 433,00 100,00

12 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na nezpŢsobil® vĨdaje 0,00

13 PŚ²jmy etapy/projektu celkem 0,00

14 Celkové výdaje etapy/projektu 75 296 840,00 232,17

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 32 432 433,00 100,00

11 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na zpŢsobil® vĨdaje 0,00

05.03 Opravy budov a komunikací 0,00

05.04 Leasing 0,00

05.05 Režijní náklady 42 864 407,00 132,17

05 NezpŢsobil® vĨdaje 42 864 407,00 132,17

05.01 Odpisy 0,00

05.02 Úroky 0,00

05.05.01 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce (ļ§st n§kladŢ je neuznateln§ z dŢvodu
horn²ho limitu vĨġe dotace na 1 projekt 30 000 000 Kļ)

41 194 407,00 127,02

05.08 DPH 0,00

05.09 PoŚ²zen² pozemkŢ - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 90%) 0,00

05.10 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 85%) 0,00 0,00

05.05.02 N§klady na zpracov§n² ģ§dosti o dotaci (n§klady jsou neuznateln® z dŢvodu horn²ho
limitu vĨġe dotace na 1 projekt 30 000 000 Kļ)

1 670 000,00 5,15

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00

05.07 N§kup pouģit®ho zaŚ²zen² 0,00
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04.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00

04.02 Služby 0,00

04.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00

04.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00

04.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m podniku, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00

04.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00

03.02.03 VĨdaje spojen® s Ś²zen²m projektu, napŚ. stavebn², autorskĨ dozor, supervize projektu 0,00

03.02.04 PŚ²prava zabezpeļen² poŚizovan®ho majetku (odmŊny za poradenstv², pŚedprojektov®
pŚ²pravn® pr§ce)

0,00

04 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00

03.03 Osobn² n§klady spojen® vĨhradnŊ s Ś²zen²m projektu 0,00

05 NezpŢsobil® vĨdaje 42 864 407,00 132,17

05.02 Úroky 0,00

05.01 Odpisy 0,00

01.06 Služby 0,00 0,00

01.05 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00

01.06.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ (pro investiļn² projekt) 0,00 0,00

02 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00

01.06.02 Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV) 0,00 0,00

01.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00

01 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 32 432 433,00 100,00

03.02.02 VĨdaje na ¼ļetnictv² vztahuj²c² se k projektu 0,00

01.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00

01.03 OdstranŊn² staveb 0,00

01.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce 32 432 433,00 100,00

02.01 PoŚ²zen² pozemkŢ (do vĨġe 10% CZV) 0,00

03 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje investiļn² 0,00

02.06.02 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ) 0,00

03.01 VĨkup budov urļenĨch k demolici 0,00

03.02.01 VĨdaje na pr§vn², technick®, finanļn² a ekonomick® poradenstv² 0,00

03.02 Služby 0,00

02.06.01 VĨdaje na publicitu dle podm²nek ROP NUTS II JZ (pro neinvestiļn² projekt) 0,00

02.03 OdstranŊn² staveb 0,00

02.02 PoŚ²zen² staveb formou vĨstavby; rekonstrukce 0,00

02.04 PoŚ²zen² samostatnĨch movitĨch vŊc² (od vĨġe 40000,- na jednu vŊc nebo soubor vŊc²) 0,00

02.06 Služby 0,00

02.05 PoŚ²zen² stavebn²ho materi§lu a z§sob 0,00

Kód Název výdaje Výdaj Procento

Rozpoļet cel®ho projektu:
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08 ZpŢsobil® vĨdaje investiļn² 32 432 433,00 100,00

09 ZpŢsobil® vĨdaje neinvestiļn² 0,00

07 Vedlejġ² zpŢsobil® vĨdaje (do 10% CZV) 0,00

05.14 Ostatní 0,00

06 Hlavn² zpŢsobil® vĨdaje 32 432 433,00 100,00

13 PŚ²jmy etapy/projektu celkem 0,00

14 Celkové výdaje etapy/projektu 75 296 840,00 232,17

12 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na nezpŢsobil® vĨdaje 0,00

10 Celkov® zpŢsobil® vĨdaje 32 432 433,00 100,00

11 PŚ²jmy pŚipadaj²c² na zpŢsobil® vĨdaje 0,00

05.13 N§klady na vybaven² poŚizovan®ho majetku z§sobami (napŚ. kancel§Śsk® potŚeby) 0,00

05.06 VŊcn® pŚ²spŊvky 0,00

05.07 N§kup pouģit®ho zaŚ²zen² 0,00

05.05 Režijní náklady 42 864 407,00 132,17

05.03 Opravy budov a komunikací 0,00

05.04 Leasing 0,00

05.11 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%) 0,00

05.12 N§klady na zaġkolen² pracovn²kŢ 0,00

05.10 PoŚ²zen² staveb formou n§kupu - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 85%) 0,00 0,00

05.08 DPH 0,00

05.09 PoŚ²zen² pozemkŢ - zbĨvaj²c² vĨdaje nad r§mec CZV (aģ 90%) 0,00
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13. PŚehled financov§n² projektu

30 000 000,00

Celkov® veŚejn® prostŚedky (zdroje) na kryt²
zpŢsobilĨch vĨdajŢ bez pŚ²jmŢ

- Dotace z rozpoļtu RR

- z toho EU 27 567 567,57

32 432 433,00

Dotace projektu

- Vlastní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Ostatní zdroje

75 296 840,00

75 296 840,00Žadatel

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ

Vlastn² pod²l ģadatele na zpŢsobilĨch
vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky

32 432 433,00

2 432 433,00 7,50

Celkové výdaje projektu

N§klady projektu v Kļ Procenta z celkovĨch n§kladŢ

PŚ²jmy projektu pŚipadaj²c² na zpŢsobil®
vĨdaje

Celkov® nezpŢsobil® vĨdaje
Celkov® zpŢsobil® vĨdaje

75 296 840,00

32 432 433,00

42 864 407,00

0,00

- Soukrom® prostŚedky 0,00 0,00

- ĐvŊry bank

92,50

85,00

100,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

42 864 407,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na kryt²
zpŢsobilĨch vĨdajŢ

32 432 433,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) projektu 75 296 840,00
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14. PŚehled financov§n² etapy

N§klady etapy v Kļ Procenta z celkovĨch n§kladŢ etapy

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²)

ZpŢsobil® vĨdaje bez pŚ²jmŢ:

PŚ²jmy etapy pŚipadaj²c² na
zpŢsobil® vĨdaje:

0,00

32 432 433,00

75 296 840,00Celkové výdaje na etapu:

32 432 433,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
42 864 407,00NezpŢsobil® vĨdaje etapy:

7,50

Vlastn² pod²l ģadatele na
zpŢsobilĨch vĨdaj²ch
- VeŚejn® prostŚedky 2 432 433,00

- Soukrom® prostŚedky 0,00

Žadatel

Celkov® veŚejn® prostŚedky
(zdroje) na kryt² zpŢsobilĨch
vĨdajŢ bez pŚ²jmŢ

32 432 433,00

75 296 840,00

0,00

Dotace projektu

30 000 000,00- Dotace z rozpoļtu RR

27 567 567,57- z toho EU

- ĐvŊry bank

- Ostatní zdroje

- PŚ²m® vĨnosy

- Vlastní zdroje 75 296 840,00

92,50

85,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² nezpŢsobilĨch vĨdajŢ

42 864 407,00

Celkov® prostŚedky (zdroje) na
kryt² zpŢsobilĨch vĨdajŢ

32 432 433,00

Celkov® prostŚedky (zdroje)
projektu

75 296 840,00
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15. Finanļn² pl§n

01PoŚad² ģ§dosti o platbu:

30 000 000,00PŚedpokl§dan§ poģadovan§ ļ§stka
k proplacen² dotace RR (Kļ):

30.06.2010Datum pŚedloģen² ģ§dosti o platbu:

PoŚad² etapy: 001

Název etapy: Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²)

32 432 433,00ZpŢsobil® vĨdaje etapy:
30 000 000,00Požadovaná dotace celkem:

0,00Z toho neinvestiļn²:
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16. Prioritní téma

00Ļ²slo typu ¼zem²:
Nevztahuje seNázev typu území:

VeŚejn§ spr§vaN§zev hospod§Śsk® ļinnosti:
17Ļ²slo hospod§Śsk® ļinnosti:

Regionální / místní komunikaceNázev prioritního téma:

23

ProstŚedky z EU v Kļ: 27 567 567,57

Ļ²slo prioritn²ho t®ma:
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Postup pŚi Vř: Zjednoduġen® podlimitn² Ś²zen²

001PoŚadov® ļ²slo Vř:
Stavebn² ¼pravy 3. ¼seku Lannovy tŚ²dyN§zev Vř:

Stavební práceDruh Vř podle pŚedmŊtu:

61 871 294,00PŚedpokl§dan§/skuteļn§ hodnota celkem v Kļ
bez DPH:

VĨbŊrov® Ś²zen² pl§nov§noStav Vř:

01.11.2008PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum zah§jen² Vř:
30.04.2009PŚedpokl§dan®/skuteļn® datum ukonļen² Vř:

Popis:

dotovaný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

17. VĨbŊrov§ Ś²zen²
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Projekt je c²len na podporu rovnĨch pŚ²leģitost².

Projekt m§ c²l totoģnĨ s c²lem N§rodn²ho rozvojov®ho programu mobility pro vġechny, kterĨ byl schv§len dne 11.
7. 2005. T²m je postupnŊ odstranit bari®ry na komunikac²ch, pŚ²stupovĨch tras§ch k veŚejnŊ pŚ²stupnĨm budov§m
ve mŊstŊ a zejm®na odstranŊn² technickĨch bari®r na vstupech do jednotlivĨch budov. T²m chce Statut§rn² mŊsto
Ļesk® BudŊjovice umoģnit obļanŢm, kteŚ² maj² omezenou schopnost pohybu, norm§ln² ģivot ve sv®m mŊstŊ.
Tento c²l vġak nechce pomoci pouze tŊlesnŊ handicapovanĨm obļanŢm, ale i ostatn²m uģivatelŢm m²stn²ch
komunikac², zejm®na dŊtem.

Veġker® stavebn² ¼pravy Lannovy tŚ²dy jsou navrģeny v souladu s vyhl§ġkou Ministerstva pro m²stn² rozvoj ļ.
369/2001 Sb.

PŚ²ļnĨ sklon ve 3. etapŊ je navrģen 1,5 - 2 %. V pod®ln®m smŊru niveleta stoup§ smŊrem k n§draģ². Cel§ tŚ²da je
Śeġena bezbari®rovŊ. V ļ§stech, kde je navrģeno odvodnŊn² komunikace je tento pruh oddŊlen 20 mm
odskokem, kterĨ tvoŚ² zar§ģku pro pŚ²ļnŊ st®kaj²c² vodu.

Na konci ¼seku, u N§draģn² ulice, u pŚechodŢ pro chodce budou do betonov® dlaģby vloģeny varovn® a sign§ln²
p§sy pro nevidom®. Dlaģba bude ze speci§ln²ch betonovĨch kostek. Za vod²c² linii lze povaģovat okraje z§stavby,
kter® lemuj² tŚ²du po obou stran§ch. Ġ²Śka chodn²ku je pohybliv§. Nejmenġ² ġ²Śka chodn²ku je 3,0 m.

V²ce informac² o konkr®tn²ch postupech, kter® napomohou k bezbari®rovosti m²stn²ch komunikac² viz PŚ²loha ļ. 6
a 7.

V r§mci projektu je zajiġtŊna rovnost pohlav², n§boģensk®ho vyzn§n², etnick®ho pŢvodu, zdravotn²ho stavu ļi
vŊku.

Doloģte, ģe projekt nem§ negativn² vliv na rovn® pŚ²leģitosti:

Projekt m§ pozitivn² dopad na udrģitelnĨ rozvoj, coģ znamen§, ģe ekonomickĨ i spoleļenskĨ pokrok vede v
soulad s plnohodnotnĨm zachov§n²m ģivotn²ho prostŚed².

Realizace tohoto projektu bude m²t pozitivn² dopad na ģivotn² prostŚed². Projekt se soustŚeŅuje na podporu
bezmotorov® dopravy, zejm®na cyklistiky a chŢze; v souļasn® dobŊ nen² Lannova tŚ²da pro cyklisty urļena,
aļkoli pr§vŊ toto by mŊl bĨt jej² hlavn² smysl, neboŠ cyklistick® napojen² centra a n§draģ² absentuje, aļkoli je
mimoŚ§dnŊ dŢleģit® s ohledem na dalġ² environment§ln² synergick® efekty (napŚ. podpora projektu ĻeskĨch drah
- pŚevoz kol ve vlac²ch).

V r§mci realizace projektu bude dodrģov§no pravidlo 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dojde pouze k n§kupu toho,
co bude potŚebn®, funkļn² vŊci nech§ ģadatel doslouģit a bude t²m minimalizovat odpad. V r§mci projektu budou
kupov§ny zejm®na vĨrobky na v²ce pouģit², kter® dlouho vydrģ². Ģadatel d§ pŚednost vĨrobkŢm, kter® jsou
biologicky rozloģiteln® nebo alespoŔ recyklovateln® a bude v r§mci projektu nakupovat zejm®na m²stn² produkty,
ļ²mģ bude nepŚ²mo chr§nit ģivotn² prostŚed² t²m, ģe sn²ģ² nutnost d§lkov® (vŊtġinou silniļn²) dopravy - bude t²m
ġetŚit ovzduġ², vodu, silnice, pohonn® hmoty a v koneļn®m dŢsledku i zdrav². V r§mci projektu d§ ģadatel
pŚednost produktŢm, jejichģ zpŢsob vĨroby je v souladu se z§sadami udrģiteln®ho rozvoje.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

18. Horizontální témata
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Zahrnuje projekt environment§ln² vzdŊl§v§n², vĨchovu a osvŊtuNázev:

0,00Výchozí hodnota:

poļet prjektŢMŊrn§ jednotka:
26.07.2008Datum:

1,00Cílová hodnota:

19Ļ²slo:

Projekt bude v r§mci publicity nab§dat turisty k pŚ²rodŊ ġetrnĨm aktivit§m v regionu - napŚ. chŢzi a j²zdŊ na kole
po LannovŊ tŚ²dŊ, kter§ bude pŚizpŢsobena potŚeb§m cyklistŢ.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Zahrnuje projekt vyuģ²v§n² recykl§tŢ?Název:

0,00Výchozí hodnota:

tunyMŊrn§ jednotka:
26.07.2008Datum:

0,10Cílová hodnota:

11Ļ²slo:

V r§mci realizace projektu bude dodrģov§no pravidlo 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Ģadatel d§ pŚednost
vĨrobkŢm, kter® jsou biologicky rozloģiteln® nebo alespoŔ recyklovateln®.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

Bude m²t realizace projektu vliv na sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynŢ (CO2 ekvivalent)?Název:

0,27Výchozí hodnota:

tun/rokMŊrn§ jednotka:
26.07.2008Datum:

0,26Cílová hodnota:

01Ļ²slo:

Rekonstrukce Lannovy tŚ²dy umoģn² vyuģit² t®to komunikace cyklisty. T²m podpoŚ² environment§lnŊ ġetrn® formy
dopravy. Dneġn² prŢmŊrn® mnoģstv² emis² ve vĨġi 0,27 tun/rok/osoba se v regionu sn²ģ² na 0,26 tun/rok/osoba.

Popis aktivit/opatŚen²/dopadu projektu:

19. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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1Ļ²slo:
Projekt obsahuje vybudov§n² zaŚ²zen² pro zlepġen² pohybu osob se sn²ģenou mobilitou.Název:

Projekt m§ c²l totoģnĨ s c²lem N§rodn²ho rozvojov®ho programu mobility pro vġechny, kterĨ byl schv§len dne 11.
7. 2005.

Rekonstrukce Lannovy tŚ²dy zajist² bezpeļn® uģ²v§n² prostoru t®to m²stn² komunikace osobami s omezenou
schopnost² pohybu a orientace.

Veġker® stavebn² ¼pravy Lannovy tŚ²dy jsou navrģeny v souladu s vyhl§ġkou Ministerstva pro m²stn² rozvoj ļ.
369/2001 Sb.

PŚ²ļnĨ sklon ve 3. etapŊ je navrģen 1,5 - 2 %. V pod®ln®m smŊru niveleta stoup§ smŊrem k n§draģ². Cel§ tŚ²da je
Śeġena bezbari®rovŊ. V ļ§stech, kde je navrģeno odvodnŊn² komunikace je tento pruh oddŊlen 20 mm
odskokem, kterĨ tvoŚ² zar§ģku pro pŚ²ļnŊ st®kaj²c² vodu.

Na konci ¼seku, u N§draģn² ulice, u pŚechodŢ pro chodce budou do betonov® dlaģby vloģeny varovn® a sign§ln²
p§sy pro nevidom®. Dlaģba bude ze speci§ln²ch betonovĨch kostek. Za vod²c² linii lze povaģovat okraje z§stavby,
kter® lemuj² tŚ²du po obou stran§ch. Ġ²Śka chodn²ku je pohybliv§. Nejmenġ² ġ²Śka chodn²ku je 3,0 m.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis:

11Ļ²slo:
Realizace projektu je konzultov§na se z§stupci specifickĨch c²lovĨch skupin a vĨstupy projektu
vyhovuj² potŚeb§m takovĨch skupin.

Název:

OdstranŊn² bari®r z Lannovy tŚ²dy bude konzultov§no s tŊlesnŊ handicapovanĨmi a nevidomĨmi tak, aby bylo
probŊhla maxim§lnŊ efektivn² rekonstrukce, kter§ danĨm c²lovĨm skupin§m skuteļnŊ usnadn² ģivot ve mŊstŊ
Ļesk® BudŊjovice.

Popis:

20. Rovn® pŚ²leģitosti
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4Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje ke zlepġen² sluģeb pro seniory.Název:

Projekt pŚispŊje ke zlepġen² sluģeb pro seniory, jelikoģ jim umoģn² se bezprobl®movŊ pohybovat po LannovŊ
tŚ²dŊ, na kter® se nach§z² cel§ Śada veŚejnĨch budov, kterĨch senioŚi uģ²vaj² a rovnŊģ spojuje centrum s vlakovĨm
a autobusovĨm n§draģ²m. V souļasn® dobŊ jim v pohybu v tŊchto ulicic²ch br§n² Śada bari®r. Ty vġak budou v
r§mci pŚedkl§dan®ho projektu odstranŊny a z§roveŔ budou na komunikaci um²stŊna zaŚ²zen², kter§ zpomal²
proj²ģdŊj²c² vozidla. T²m se zvĨġ² bezpeļ² pro seniory - chodce.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis:

2Ļ²slo:
Projekt obsahuje vybudov§n² zaŚ²zen² pro zlepġen² pohybu osob se sn²ģenou orientac².Název:

Projekt m§ c²l totoģnĨ s c²lem N§rodn²ho rozvojov®ho programu mobility pro vġechny, kterĨ byl schv§len dne 11.
7. 2005.

Rekonstrukce Lannovy tŚ²dy zajist² bezpeļn® uģ²v§n² prostoru t®to m²stn² komunikace osobami s omezenou
schopnost² pohybu a orientace.

Veġker® stavebn² ¼pravy Lannovy tŚ²dy jsou navrģeny v souladu s vyhl§ġkou Ministerstva pro m²stn² rozvoj ļ.
369/2001 Sb.

PŚ²ļnĨ sklon ve 3. etapŊ je navrģen 1,5 - 2 %. V pod®ln®m smŊru niveleta stoup§ smŊrem k n§draģ². Cel§ tŚ²da je
Śeġena bezbari®rovŊ. V ļ§stech, kde je navrģeno odvodnŊn² komunikace je tento pruh oddŊlen 20 mm
odskokem, kterĨ tvoŚ² zar§ģku pro pŚ²ļnŊ st®kaj²c² vodu.

Na konci ¼seku, u N§draģn² ulice, u pŚechodŢ pro chodce budou do betonov® dlaģby vloģeny varovn® a sign§ln²
p§sy pro nevidom®. Dlaģba bude ze speci§ln²ch betonovĨch kostek. Za vod²c² linii lze povaģovat okraje z§stavby,
kter® lemuj² tŚ²du po obou stran§ch. Ġ²Śka chodn²ku je pohybliv§. Nejmenġ² ġ²Śka chodn²ku je 3,0 m.

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis:

3Ļ²slo:
Projekt vytv§Ś² podm²nky pro zajiġtŊn² specifickĨch potŚeb osob, kter® za bŊģnĨch podm²nek
nemohou plnohodnotnŊ vyuģ²vat nab²zenĨch sluģeb/prostor.

Název:

Projekt rekonstruuje ulici, po kter® se v souļasn® dobŊ nemohou tŊlesnŊ handicapovan² a nevidom² obļan®
samostatnŊ pohybovat a nemohou tak tento prostor plnŊ vyuģ²vat. D²ky pŚedkl§dan®mu projektu dojde k
odstranŊn² bari®r a zvĨġen² bezpeļnosti komunikace pro tyto c²lov® skupiny tak, aby tyto skupiny mohly
plnohodnotnŊ vyuģ²vat danĨch prostor. D²ky realizaci pŚedkl§dan®ho projektu se rovnŊģ budou moci tŊlesnŊ
handicapovan² a nevidom² dostat z centra mŊsta na autobusov® a vlakov® n§draģ².

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis:
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5Ļ²slo:
Projekt pŚispŊje ke zlepġen² sluģeb pro rodiļe s dŊtmi.Název:

V r§mci projektu Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²) je nejv²ce ohroģena c²lov§ skupina chodci - d²tŊ.
Pohyb dŊt² na t®to tŚ²dŊ vyplĨv§ zejm®na z toho, ģe velk§ ļ§st ġkol se nach§z² v centru mŊsta a dŊti, kter®
doj²ģdŊj², se pak zpravidla musej² pŚesunout na n§draģ², kter® leģ² na konci Lannovy tŚ²dy.

V r§mci projektu dojde k rekonstrukci Lannovy tŚ²dy, kterou kaģdodennŊ uģ²v§ velk® mnoģstv² rodiļŢ s dŊtmi.
Pohyb dŊt² na t®to tŚ²dŊ vyplĨv§ zejm®na z toho, ģe velk§ ļ§st ġkol se nach§z² v centru mŊsta a dŊti, kter®
doj²ģdŊj², se pak zpravidla musej² pŚesunout na n§draģ², kter® leģ² na konci Lannovy tŚ²dy.

Proto se Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice rozhodlo realizovat pŚedkl§danĨ projekt, kterĨ bude komunikaci
rekonstruovat tak, aby doġlo ke zvĨġen² bezpeļnosti chodcŢ. Dojde k vybudov§n² zvĨġenĨch prahŢ (retarderŢ)
zm²rŔuj²c²ch rychlost vozidel, vymezen² j²zdn²ch pruhŢ pro automobily i cyklisty a parkovac²ch st§n².

V²ce informac² viz PŚ²loha ļ. 7.

Popis:
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Ozn§men² ve vġech vzdŊl§vac²ch materi§lechZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Ve vġech materi§lech, kter® budou informovat o projektu, bude um²stŊna informace o tom, ģe danĨ projekt byl
financov§n ze zdrojŢ struktur§ln²ch fondŢ EU v r§mci programu ROP Jihoz§pad. Tato informace bude rovnŊģ
obsahovat symbol Evropsk® unie (vlajky EU) v souladu se stanovenĨmi grafickĨmi normami a odkaz na
Evropskou unii, odkaz na EvropskĨ fond pro region§ln² rozvoj, ze kter®ho je ROP Jihoz§pad financov§n ve znŊn²
"PodpoŚeno z Evropsk®ho fondu pro region§ln² rozvoj", logo ROP Jihoz§pad v souladu s Manu§lem vizu§ln²ho
stylu ĐRR JZ a prohl§ġen², jeģ zdŢrazŔuje pŚ²nos intervence Spoleļenstv², ve znŊn²: "SmŊr budoucnosti - c²l
prosperita".

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Oznámení na billboardechZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

V m²stŊ realizace projektu bude um²stŊn billboard, na nŊmģ budou napsan® informace dle Pravidel pro publicitu
ROP NUTS II Jihoz§pad.

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Souhlas se zveŚejn²m v seznamu pŚ²jemcŢZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

Ģadatel souhlas² se zveŚejn²m v seznamu pŚ²jemcŢ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Oznámení ve všech mediálních prezentacíchZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

V souvislosti s medializac² projektu bude v m®di²ch vģdy sdŊlena informace, ģe je danĨ projekt podpoŚen z
Evropsk®ho fondu pro region§ln² rozvoj.

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

Viditeln® um²stŊn² trval® informaļn² deskyZpŢsob zajiġtŊn² publicity:

V m²stŊ realizace projektu bude um²stŊna trval§ informaļn² deska, na n²ģ budou napsan® informace dle Pravidel
pro publicitu ROP NUTS II Jihoz§pad.

Vġe bude v souladu s Pravidly pro publicitu ROP Jihoz§pad a bude pŚedem konzultov§no s OKĻ.

Konkr®tn² opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity:

21. Publicita
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22. PŚ²lohy projektu

Doklad o pr§vn² subjektivitŊN§zev pŚ²lohy:
1Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o pr§vn² subjektivitŊPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet vyhotoven²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Podklady pro posouzen² finanļn²ho zdrav² ģadateleN§zev pŚ²lohy:
2Ļ²slo pŚ²lohy:
Podklady pro posouzen² finanļn²ho zdrav² ģadatelePoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet vyhotoven²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Územní rozhodnutíN§zev pŚ²lohy:
5Ļ²slo pŚ²lohy:
Územní rozhodnutíPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet vyhotoven²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad o prok§z§n² vlastnickĨch vztahŢN§zev pŚ²lohy:
3Ļ²slo pŚ²lohy:
Doklad o prok§z§n² vlastnickĨch vztahŢPoģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet vyhotoven²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Posouzen² vlivu projektu na ģivotn² prostŚed²N§zev pŚ²lohy:
4Ļ²slo pŚ²lohy:
Posouzen² vlivu projektu na ģivotn² prostŚed²Poģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet vyhotoven²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Podklady pro finanļn² a ekonomick® hodnocen²N§zev pŚ²lohy:
7Ļ²slo pŚ²lohy:
Podklady pro finanļn² a ekonomick® hodnocen²Poģadovan§

pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet vyhotoven²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Projektov§ dokumentace nutn§ dle stavebn²ho z§kona k ¼zemn²mu rozhodnut² vļetnŊ
rozpoļtu

N§zev pŚ²lohy:

6Ļ²slo pŚ²lohy:
Projektov§ dokumentace nutn§ dle stavebn²ho z§kona k ¼zemn²mu rozhodnut² vļetnŊ
rozpoļtu

Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet vyhotoven²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Soulad s IPRMN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet kopi²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

PodrobnĨ poloģkovĨ rozpoļetN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet kopi²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

ZaŚazen² pozemn² komunikace do kategorie m²stn² komunikaceN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet kopi²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Plná moc k podepsání žádostiN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet kopi²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Prohlášení o partnerstvíN§zev pŚ²lohy:
Ļ²slo pŚ²lohy:
Poģadovan§
pŚ²loha:

Datum schválení:

Poļet listŢ:
Poļet kopi²:
Doložena:

VLKOVA@G-PROJECT.CZPŚ²lohu zadal:
PŚ²loha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano



Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Strana 45 z 46Ģ§dost fin§lnŊ uloģena v IS BENEFIT7 dne: 26.07.2008 18:50 Unik§tn² kl²ļ: ÏmzkkPÏÏÏ3

ĻESTN£ PROHLĆĠENĉ

Dodan® elektronick® verze dokumentŢ jsou zcela shodn® s origin§ln²mi pŚ²lohami tiġtŊn® verze.

Projekt je v souladu s pŚ²sluġnou legislativou Ļesk® republiky a Evropsk® unie (zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek,
ochrana hospod§Śsk® soutŊģe, vliv na ģivotn² prostŚed² a rovn® pŚ²leģitosti, atd.).

Budu respektovat pravidla vyplĨvaj²c² z platn® dokumentace ROP NUTS II JZ a pŚ²sluġn® vĨzvy.

Na zpŢsobil® vĨdaje projektu, kter® jsou financov§ny z ROP JZ, neļerp§m prostŚedky z jinĨch finanļn²ch n§strojŢ
ES, n§rodn²ch programŢ ļi programŢ ¼zemn²ch samospr§v (vĨjimka St§tn² fond dopravn² infrastruktury), s
vĨjimkou pŚ²spŊvkŢ st§tn²ho rozpoļtu, krajŢ a obc², kter® pŚ²mo souvisej² se spolufinancov§n²m projektu.

Po pŚ²padn®m schv§len² projektu na zased§n² VRR, pŚedloģ²m do dvaceti pracovn²ch dn² od tohoto schv§len²
veġker® pŚ²lohy vyģadovan® pŚed podpisem smlouvy dle PŚ²ruļky pro ģadatele.

Projekt (jeho realizace i vĨstupy) nem§ prokazatelnŊ negativn² vliv na ģ§dnou z horizont§ln²ch priorit (rovn®
pŚ²leģitosti a udrģitelnĨ rozvoj - ģivotn² prostŚed²).

V dobŊ pod§n² ģ§dosti, ani v uplynulĨch tŚech letech nebyl na mŢj majetek prohl§ġen konkurz, nebylo potvrzeno
nucen® vyrovn§n² ani nebyl n§vrh na prohl§ġen² konkurzu zam²tnut pro nedostatek majetku, nen² proti mnŊ veden
vĨkon rozhodnut², nejsem v ¼padku ļi v likvidaci.

ĻestnŊ prohlaġuji, ģe ke dni pod§n² ģ§dosti m§m vypoŚ§dan® veġker® splatn® z§vazky vŢļi org§nŢm st§tn² spr§vy
a samospr§vy (poseļk§n² s ¼hradou z§vazkŢ nebo dohoda o ¼hradŊ z§vazkŢ a jej² Ś§dn® plnŊn² se povaģuj² za
vypoŚ§dan® z§vazky), jedn§ se o z§vazky vŢļi finanļn²m ¼ŚadŢm, Ļesk® spr§vŊ soci§ln²ho zabezpeļen² (pojistn®
na soci§ln² zabezpeļen² a pŚ²spŊvek na st§tn² politiku zamŊstnanosti), zdravotn²m pojiġŠovn§m, Celn² spr§vŊ,
Fondu n§rodn²ho majetku ĻR, Pozemkov®mu fondu ĻR, St§tn²mu fondu ģivotn²ho prostŚed², St§tn²mu fondu
rozvoje bydlen², St§tn²mu fondu dopravn² infrastruktury, St§tn²mu fondu kultury, St§tn²mu fondu pro podporu a
rozvoj ļesk® kinematografie, St§tn²mu zemŊdŊlsk®mu a intervenļn²mu fondu a d§le vŢļi krajŢm, obc²m a
svazkŢm obc² a rovnŊģ i o z§vazky z jinĨch projektŢ financovanĨch ze struktur§ln²ch fondŢ nebo Fondu
soudrģnosti vŢļi org§nŢm, kter® prostŚedky z tŊchto fondŢ poskytuj².

Proti ģadateli ļi jeho statut§rn²mu z§stupci (statut§rn²m z§stupcŢm ģadatele, pokud z pŚ²sluġn®ho z§kona, statutŢ
organizac² apod. vyplĨv§, ģe statut§rn²ch z§stupcŢ je v²ce neģ jeden) nen² zah§jeno nebo vedeno trestn² Ś²zen² a
nebyli odsouzeni pro trestnĨ ļin, jehoģ skutkov§ podstata souvisela s pŚedmŊtem ļinnosti organizace, nebo pro
trestnĨ ļin hospod§ŚskĨ nebo trestnĨ ļin proti majetku.

Na dobu realizace a dobu udrģitelnosti projektu m§m vyŚeġeny a prokazatelnŊ zajiġtŊny vlastnick® vztahy k
m²stu/pŚedmŊtu realizace projektu, a to takovĨm zpŢsobem, ģe v ģ§dn®m pŚ²padŊ nebude ohroģena realizace ani
udrģitelnost projektu.

M§m zajiġtŊno dostateļn® mnoģstv² finanļn²ch prostŚedkŢ na: spolufinancov§n² projektu, profinancov§n²
realizaļn² f§ze, pokryt² pŚ²padnĨch provozn²ch ztr§t po dobu povinn® udrģitelnosti projektu.
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Jm®no a pŚ²jmen² osoby opr§vnŊn® jednat jm®nem
ģadatele

Místo a datum

Podpis a razítko
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Vlková Barbora

386353242

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): ØmzkkPØØØ3

NEOTVÍRAT
Ļ²slo vĨzvy:
Název výzvy:

03

3. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

N§zev operaļn²ho programu:
Ļ²slo prioritn² osy:

ROP NUTS II Jihozápad

14.1

Název prioritní osy: Dostupnost center

Ļ²slo oblasti podpory: 14.1.5

Název oblasti podpory: Rozvoj místních komunikací

Název projektu: Lannova tŚ²da - 3. etapa (Ġt²tn®ho - N§draģn²)

Název žadatele: Statut§rn² mŊsto Ļesk® BudŊjovice

n§m. PŚemysla Otakara II., 1/1

370 01, Ļesk® BudŊjovice

Adresa žadatele:
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