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8. Soulad s právními předpisy Metodický pokyn MMR

9. Soulad s rozpočtem města částka potřebná na úhradu realizace záměru (podíl města Chropyně) je 
zahrnuta do návrhu rozpočtu pro rok 2015

10. Následné rozhodnutí dále se neprojednává

Důvodová zpráva: Město Chropyně do dnešního dne zrealizovalo deset etap projektu Regenerace panelového sídliště. 
Pro příští rok se připravuje XI. etapa na ul. Tyršova - část nacházející se blíže k bývalému internátu a 
tzv „oplocenky“. 

Ve věci je zpracován projekt, bylo vydáno územní rozhodnutí a v současné době je podána žádost o 
stavební povolení. 

Předmětem zájmu jedenácté etapy budou především úpravy povrchů a zpevněných ploch a vybudo-
vání parkovacích míst.

Etapa pro rok 2015 řeší opravu komunikace na ul. Tyršova v místě od křižovatky spojující ul. Nádraž-
ní a Tyršova po křižovatku spojující ulice Moravská a Tyršova. Všechny stávajících komunikace (pěší 
i pojízdné) v těsné blízkosti bytových domů budou opraveny a bude zde vybudováno 10 nových šik-
mých parkovacích stání. Komunikace mezi bytovými domy bude sloužit jako jednosměrná s vjezdem 
z ulice Moravská a výjezdem na ul. Tyršova.  Dále jsou zde nově navrženy chodníky v místech před a 
mezi bytovými domy u nově vybudovaných parkovacích stání. Mezi bytovými domy 609-610 a 603-
605 bude vybudováno dětské hřiště pro nejmenší.

Jako v předešlých etapách je i v této etapě navržena rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce 
a doplnění míst pro odpadové nádoby a v neposlední řadě úprava stávající zeleně včetně doplnění 
nové o výsadbu stromů a keřů a doplnění prostoru o nový městský mobiliář (lavičky, koše, stojany na 
kola). 

Chodníky, parkovací místa a místa pro kontejnery budou mít povrch ze zámkové dlažby a komunika-
ce bude opatřena povrchem z AB – živice.

Náklady na realizaci  stavby se předpokládají ve výši cca 7,7 mil. Kč. Realizace je podmíněna získá-
ním dotace, která může  činit  až 70 % celkových nákladů,  maximálně však 4 mil. Kč. 

Doklad o schválení konkrétní etapy projektu Regenerace panelového sídliště Zastupitelstvem města 
Chropyně je součástí požadovaných dokladů k žádosti o dotaci.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

provedení XI. etapy projektu Regenerace panelového sídliště v roce 2015 v rozsahu dle zpracované 
projektové dokumentace.
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