REG|STRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

ldentifikační údaje
Poskytovatel

Ministerstvo pro místnírozvoj

ldentiíikačníčíslo

Adře§a

Staroměstské nám. 932/6

ldentiíikaění ěíslo Els

110'l5 Praha,1

íl7D03o002348
Cz.D6.4.59 l0.0 l0.0/1 6_038/001 3491

Typ financování

Ex post

Program

1 1

Název akce (projektu)

Výstavba chodníku podél místní komunikace v Čistéu Mladé Bolestavi - l. etapa

Účastník

obec Čistá

Osoba oprávněná

703 - lntegrovaný regionální operaění program

lč nebo

Zdeněk Tyšer,

RÓ

00237621

Ulice

195

Obec

čistá

Psč

294 23

Telefon

724162911

Místo rea]izace

čistá

E-mail

starosta@obeccista,cz

A]okace v území(LAU)

CZ0207 Mladá Boleslav

Dotace

1 900 000,00Kě

souhrn financování
Rok
2022

1 900 000,00
1 900 000,00

Celkem
1

údaie v Kě

Ujast státního rozpočtu/dotace (max)1

Vlastní zdroie {min)í

Celkem

100 000,00
100 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód
2o18
2041

2042

Termíny akce (proiektu)
Realizace akce (proiektu) stanovená poskvtovatelem
Financování akce
předložení dokumentace k závěrečnému whodnocení akce (oroiektu)

Ukoněení

závaznosí

30.11.2021
31.05.2022
30.11.2022

max
max
maX

Cíle projektu jsou následující - Zuišení bezpečnosti dopravy pro pěší- Lepší dostupnost částíobce pro
bezbariérovéňo přístupu pro osoby s omezenou možností pohynů - ztepsenipristuiiu-ř)J;a;;;iá;fi;;ň;ffi
-Šřřniratcz"
Životního prostředí Hlavním cílem projektu, se kteným ostatní uvedené cíle synergicky souvisí, je zuýšení bezpečnosti dopravy pro pěší.Cíle
proiektu bude dosaŽeno prostřednictvím těchto klíčouýchaktivit: - Výstavbou chodníkův obci Čistá, Jedná se o chodníky podél frekventované
místníkomunikace V obci Čistá. stáVající situace je z hlediska stavu komunikace nevyhovující, whledem k absenci cnoáni*tr jsou chodci často
nuceni se pohybovat po silnici, Realizací projektu dojde ke sníženípočtu chodců, kteří využívajík pohybu po obci silnice a místníkomunikace. V

ffi;Ó

místech,kdedochází kekříženítraspropěšíasilnice,budouzřízenamístapropřecházení, -Nověvybudovanéchodníkyjsouvedenyke

stávajícímu chodníku spolu s 2 autobusouými zastávkami, projektem tedy dojde k rn/stavbě bezbariérové komunikace pro pěší k zastávkám
veřejné dopravy. - ZajiŠtěníbezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu bude splněno tím, že celá realizace projektu je
navrŽena v souladu vyhláŠkou ě. 398/2009 Sb,, o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívánístaveb. Díky realizaci
projektu se lidé dostanou bezpečněji a bez bariér k místům zastávek veřejné dopravy a občánské vybavenosti. Tím pádem bude zřejmě ubývat
těch, kteřÍ pro krátké přesuny po obci volí z důvodu současné nebezpečnosti pěšídopravy automobil, můžemetedy očekávat sníženízátěže na

Kód
1

Kód

lndikátory akce (projektu)
počei realizací vedoucích ke zuíšeníbezpečnosti v dopravě
Parametry akce (projektu)

Měrná
iednotka

parametry neby|v stanoveny.
2

Y případě závaznosti lNT se vyplní minimální

Měrná
iAflnník
Realizace

Výchozí

Hodnota

závaznost

hodnota

0.00

Cílová

hodnota
1.00

MinimáIní
hodnoía 2

Datum

dosažení
30,11.202,|

Maximální
hórlnótá 2

a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

1,17D03o002348 | EP3 | DlsMMR |ě.j. 39538/2020-55/1
Ministerstvo pro místní rozvoj, staroměstské nám. 932/6,

1

,l0 ,l5 Praha

Datum tisku dokumentu 14.07.2020 (14:03:1 9)
1

1l3

