Informační list o projektu
Prioritní oblast: Dopravní infrastruktura – dopravní obslužnost
Projekt: Rekonstrukce ulice Výhledy
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu

Město Horšovský Týn
Katastr města

Hlavním cílem projektu je rekonstruovat a zkvalitnit dopravní
infrastrukturu a zlepšit příjezdovou a zásobovací cestu k rodinným
Cíl (e) projektu
(měřitelné)
domům, které se v této lokalitě nacházejí. Dílčím cílem je zvýšit
bezpečnost dopravy, cyklistů a chodců.
V rámci rekonstrukce ulice Výhledy budou provedeny nové uliční
vpusti včetně přípojek a odvodňovacích žlabů, nové chodníky
Popis projektu
(situace – problém, zajišťující mj. i dostupnost k místní rozhledně Šibeniční vrch, případná
který projekt řeší) parkovací stání, veřejné osvětlení včetně elektrických rozvodů,
případná kanalizace, osazení městského mobiliáře a sadové úpravy.
Projektována je rekonstrukce silnice v délce 310 m.
Do r. 2021
Harmonogram
realizace
Celkové náklady Bude doplněno
projektu (v Kč)
Připravenost
projektu k realizaci
 územní
Nutné připravit dokumenty a povolení s realizací: stavební povolení,
rozhodnutí
územní rozhodnutí, projektová dokumentace
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke vlastní zdroje, úvěr, spolufinancování EU, SFDI, OPD, IROP
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

Informační list o projektu
Prioritní oblast: Dopravní infrastruktura – dopravní obslužnost
Projekt: Rekonstrukce ulice Járy Cimrmana
Žadatel
(nositel projektu)
Lokalizace
projektu

Město Horšovský Týn
Katastr města

Hlavním cílem projektu je modernizovat a zkvalitnit dopravní
infrastrukturu a zlepšit příjezdovou a zásobovací cestu k rodinným
Cíl (e) projektu
(měřitelné)
domům, které se v této lokalitě nacházejí. Dílčím cílem je zvýšit
bezpečnost dopravy, cyklistů a chodců.
V rámci rekonstrukce ulice Járy Cimrmana budou provedeny nové
uliční vpusti včetně přípojek, nové chodníky, případná parkovací stání,
Popis projektu
(situace – problém, veřejné osvětlení včetně elektrických rozvodů, kanalizace, osazení
který projekt řeší) městského mobiliáře a sadové úpravy. Projektována je rekonstrukce
silnice v délce 300 m.
Do r. 2023
Harmonogram
realizace
Celkové náklady Bude doplněno
projektu (v Kč)
Připravenost
projektu k realizaci
 územní
Nutné připravit dokumenty a povolení s realizací: stavební povolení,
rozhodnutí
územní rozhodnutí, projektová dokumentace, studie proveditelnosti,
 stavební
povolení
 analýza N/U,
popř. studie
proveditelnosti
(podnikatelský
záměr)
 připravenost ke vlastní zdroje, úvěr, spolufinancování EU, SFDI, OPD, IROP
spolufinancování
(vlastní zdroje,
úvěr, ostatní
zdroje)

