Cyklostezka Libotenice-Hrobce-Židovice-Roudnice n. Labem
Název akce:
Realizace akce:
Evidenční číslo akce:
Čerpání z SFDI:
Dotace ze SFDI:
Celkové náklady

„Cyklostezka Libotenice-Hrobce-Židovice-Roudnice n. Labem“
2013
ISPROFOND: 5428510034
2013
2 076 587,55 Kč
3 597 141,82 Kč s DPH

Realizací cyklostezky došlo k bezpečnému dopravnímu propojení pro cyklisty menších obcí s obcí s
rozšířenou působností – městem Roudnice nad Labem. Nově vybudovanou cyklostezkou, již cyklisté nejsou
nuceni jezdit po stávajících silnicích II. třídy v majetku ústeckého kraje. V roce 2013 došlo k dočerpání
finančních prostředků na výše uvedenou akci, do roku 2014 nic nepřechází.
Byla vybudována cyklostezka s povrchem z asfaltobetonu a podkladem ze štěrkopískového lože. Celková
délka je 1 400 m a zastavěná plocha činí 3 500 m2.
Bezbariérovost města Roudnice nad Labem
V rámci uvedeného jsme jako město byli zařazeni do Národního rozvojového programu mobility pro
všechny při Úřadu vlády České republiky a to v minulosti již několikrát. Součástí záměru bylo zpracování
klíčových bezbariérových tras ve městě, což znamenalo propojení nejdůležitějších míst, jako jsou například
nádraží, nemocnice, městský úřad pošta a další bankovní ústavy. Záměr počítal s tím, že jednak budou
vybudovány trasy, které nebudou nijak komplikovat život osobám se sníženou orientací a pohybu, ale také
budou vybudovány výtahy nebo jiná opatření ke zpřístupnění samotných budov.
Záměr je vybudování bezbariérové trasy v Roudnici nad Labem. Trasa je vedená od domova důchodců k
městskému úřadu. Podle zpracované studie "Bezbariérové trasy" od Ing. Urbana se jedná o kombinaci trasy
č. I. a trasy č. II. Projekt řeší problematické uzly, které jsou specifikované ve výše uvedené studii. Části této
trasy jsou již zrealizované. Jedná se o komunikace v ulici Alej 17. listopadu a částečně Budovatelů, které
byly rekonstruované v rámci dotace ze SFDI v roce 2008 a 2009. Dále byly zrekonstruovány chodníky v
ulicích Nerudova a Karlovo náměstí v rámci projektu "Revitalizace centra města v památkové zóně
Roudnice nad Labem" financovaného z ROP severozápad. V rámci projektu bude rekonstruováno celkem
2900 m2 chodníků, budou vybudována místa pro přecházení a tři osvětlené přechody pro chodce. Záměr
byl předběžně konzultován na SFDI u Ing. Havlíčka. Předpokládáme, že v roce 2011 dojde k realizaci
opatření v Jungmannově ulici včetně osvětlení tří přechodů a v roce 2012 k realizaci úprav v ulici
Horymírova.
Bezbariérové chodníky Roudnice nad Labem
Realizací došlo k vybudování bezbariérových chodníků v ulici Jungmanova v Roudnici nad Labem. Projekt
řešil problematiku nehodovosti úseku, dále bezpečnost dopravy a rovněž řešil otázku bezbariérových
přístupů komunikací. Výše uvedená komunikace je sběrnou komunikací na dálniční přivaděč významného
mezinárodního silničního tahu dálnice D8. Tento projekt navázal na projekty "Bezbariérovost I. a II. v
Roudnici nad Labem". Tyto akce se realizovaly v letech 2009 a 2010 a byly spolufinancované z fondu SFDI a
představovaly bezbariérovou úpravu chodníků v ulicích Alej 17. listopadu a třída T. G. Masaryka.
Tento projekt obě trasy fyzicky spojí.
Termín realizace 14. 11. 2012 až 31. 12. 2012
Celkové náklady akce podle zadávacího řízení (s DPH) v Kč:

Vladimír Urban, starosta Roudnice nad Labem

1 861 280,- Kč

